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BESTUURS- EN VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 
 
Voorwoord  
  
Het voelt vreemd om een verslag te maken over jaarprestaties terwijl de nabije wereld, zowel in 
geografische als mentale zin, wordt gedomineerd door een oorlogssituatie. Een situatie met grote 
maatschappelijke implicaties zoals de vluchtelingenstroom uit Oekraïne, tekorten aan grondstoffen 
en hoge energieprijzen. Maar het persoonlijk leed dat een zinloze oorlog teweeg brengt maakt alles 
relatief.  
 
En, we zouden het bijna vergeten, ook in 2021 hebben we corona als een ‘constante factor’ mogen 
ervaren in ons leven en werken. We werden opnieuw gedwongen om op afstand samen te werken. 
We hebben hierin een modus gevonden, maar het heeft wel heel veel gevraagd van collega’s.      
 
In die context kijken we in dit verslag terug op een jaar waarin ons maatschappelijk presteren 
centraal stond en waarin we het investeringsniveau verder hebben uitgebouwd. Dit alles om een 
antwoord te kunnen geven op de grote vraag aan woningen en te komen tot een CO2-neutrale 
vastgoedportefeuille in 2050. In de overtuiging dat een woning energetisch duurzaam, comfortabel, 
toekomstbestendig en betaalbaar moet zijn, hebben we hierin flink geïnvesteerd. Ons 
investeringsniveau was voor een corporatie van onze omvang bijzonder hoog. We zijn daar trots op, 
omdat dat zorgt voor meer, comfortabele en duurzame woningen voor huurders en 
woningzoekenden in onze regio.   
 
De druk op de woningmarkt is groot. Het huidige aanbod is ontoereikend om aan de grote vraag 
naar woningen te kunnen voldoen. En dat geldt niet alleen de regulier woningzoekenden. We 
hebben te maken met een toenemende vraag vanuit de overheid en het COA om nog meer te doen 
in de huisvesting van vluchtelingen. We zijn hierover in de regio in gesprek met gemeenten en 
collega-corporaties om te komen tot woonvormen voor woningzoekenden die snel woonruimte 
nodig hebben zoals vluchtelingen, maar ook starters op de woningmarkt. Die woonvormen moeten 
dan aan een mix van woningzoekenden huisvesting bieden. We pakken dit vraagstuk op met een 
taskforce die vorig jaar van start is gegaan.  
 
En met het actieprogramma ‘Weer Thuis!’ willen we samen met andere corporaties, gemeenten en 
opvanginstellingen in de regio, mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen 
sneller laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. We maken 
afspraken over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig 
is. Die afspraken dragen ertoe bij dat een huurder uit de opvang zijn plek terugvindt in de 
samenleving. 
 
De opgave waar we voor staan is divers en omvangrijk en vraagt de nodige hulp van onze 
maatschappelijke partners. Maar we zetten er flink op in om die opgave te realiseren. En dan is het 
goed om te horen dat die inzet vanuit de omgeving wordt gewaardeerd. 
We zien die waardering terug in het visitatierapport. Onze belanghebbenden zijn erg tevreden over 
zowel onze volkshuisvestelijke prestaties als het onderlinge contact en de samenwerking. Ze zien in 
Casade een fijne partner waarmee op constructieve wijze wordt samengewerkt aan de 
maatschappelijke opgaven. Daar zijn we trots op en het motiveert ons om verdere stappen te 
zetten.  
 
Roel van Gurp, bestuurder 
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1. Volkshuisvesting 
 
1.1.1 Strategie 
We willen zo veel mogelijk actief zijn binnen de sociale volkshuisvesting, het DAEB-segment. Dat 
betekent dat we commercieel vastgoed afstoten en een bescheiden voorraad ‘duurdere’ woningen 
aanhouden.  
 
De Woningwet verplicht DAEB en niet-DAEB-werkzaamheden te scheiden opdat er een zelfstandig 
levensvatbare en financierbare DAEB- en niet-DAEB-tak ontstaat. Wij doen dat, met goedkeuring 
van de Autoriteit woningcorporaties, in de vorm van een administratieve scheiding.  
 
Ondernemingsplan 2020-2024 
Wij zien het als onze kerntaak om -geworteld in de lokale samenleving- te werken aan prettig 
wonen voor mensen met een bescheiden inkomen of kwetsbare positie in de gemeenten Dongen, 
Loon op Zand en Waalwijk. Dat is onze missie.  
De ambities en doelstellingen van Casade zijn verwoord in het Ondernemingsplan 2020-2024, dat 
met brede betrokkenheid van belanghebbenden (raad van commissarissen, gemeenten, 
huurdersorganisatie SHC, Maatschappelijke Adviesraad) tot stand is gekomen. De doelstellingen 
zijn in een Balanced Scorecard vertaald in concrete, meetbare prestatie-indicatoren. 
  
Onze visie op vastgoedsturing is gebaseerd op het ondernemingsplan.  Bij de ontwikkeling van de 
vastgoedvoorraad kijken we naar transformatiesnelheid, differentiatie, omvang, rendement en 
doelmatigheid. Dit komt terug in ons portfoliobeleid waarin de gewenste ontwikkeling van de 
woningvoorraad tot 2030 wordt beschreven. Casade zet in op een kleine groei van de 
woningvoorraad. Een woningvoorraad die flink wordt verbeterd en waarbij wordt gestuurd op CO2-
neutraal in 2050.  
 
1.1.2 Gemeentelijke woonvisie en prestatieafspraken 
Gemeentelijke woonvisie  
De drie gemeenten in het werkgebied van Casade hebben hun eigen woonvisie: 

• Gemeente Dongen; Woonvisie 2017-2027 ‘Dongen woont’  

• Gemeente Loon op Zand; Woonvisie 2016-2025 ‘Duurzaam, gevarieerd en betaalbaar’  

• Gemeente Waalwijk; Woonvisie 2020  
Bij de totstandkoming van deze woonvisies zijn we betrokken geweest. Een belangrijk 
aandachtspunt is de groeiambitie in aantal woningen van de gemeente Waalwijk. Deze is groter 
dan de groeiambitie van Casade.  
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Prestatieafspraken 
Via (jaarlijkse) prestatieafspraken leggen we vast hoe we willen bijdragen aan de uitvoering van de 
gemeentelijke woonvisies. De afspraken voor 2021 hebben we voor het eerst gezamenlijk gemaakt 
met de drie gemeenten waarin we werken en de vier lokale huurdersbelangenverenigingen. 
Een overzicht, per gemeente, van de afspraken die in 2021 zijn gerealiseerd: 
 

Dongen Loon op Zand Waalwijk 

- Oplevering 18 woningen De Hoogt 
en tweede fase woningen 
Brabantpark. 

- Oplevering woningverbeterings-
projecten Rijnstraat, Amstelstraat 
e.o., Van Linschotenstraat. 

- Samen met de gemeente project 
gestart om huishoudens te 
ondersteunen bij verduurzaming. 

- Met gemeente initiatief gestart 
om vroegtijdig betalings-
achterstanden op te sporen. 

- Oplevering 19 woningen Westwaard 
- Oplevering woningverbeterings-

project Andromeda in Loon op Zand. 
- Samen met de gemeente project 

gestart om huishoudens te 
ondersteunen bij verduurzaming. 

- Met gemeente initiatief gestart om 
vroegtijdig betalingsachterstanden 
op te sporen. 

- Oplevering eerste flatgebouw 
Salviapark. 

- Oplevering woningverbeterings-
project Dravik en Ganzerik in 
Sprang-Capelle. 

- Met gemeente initiatief gestart 
om vroegtijdig betalings-
achterstanden op te sporen. 

- Verbetering afstemming projecten 
Casade en gemeente. 

   
1.1.3 Visitatie 
De Woningwet verplicht corporaties om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te laten 
voeren. In het verslagjaar stond dat weer op de rol voor Casade. De opdracht tot het uitvoeren van 
de visitatie hebben bestuur en raad van commissarissen verleend aan Ecorys.  
Het visitatietraject is door Ecorys afgesloten met een rapport waar bestuur en raad van 
commissarissen blij mee zijn. Casade krijgt de volgende beoordelingen van de verschillende 
perspectieven van de maatschappelijke prestatie: 
 

Perspectief Eindcijfer 

Presteren naar Opgaven en Ambities 7,5 

Presteren volgens Belanghebbenden 7,8 

Presteren naar Vermogen 8,0 

Governance van maatschappelijk presteren 7,7 

 
Natuurlijk zijn er ook aandachts- en verbeterpunten. Casade gaat daarmee aan de slag.  
 
1.1.4 Realisatie ambities en opgaven 
Aan de hand van de speerpunten van ons beleid leggen we in dit verslag verantwoording af over 
onze prestaties. Elk speerpunt begint met een kader met de prestatie-indicatoren op basis van het 
Ondernemingsplan 2020-2024 en de prestaties eind 2021. 
  

https://corporatiestrateeg.nl/hoe-werkt-de-woningwet-in-jouw-werkgebied/
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2. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 
 

Prestatie-indicatoren o.b.v. Ondernemingsplan 2020-2024 Prestaties 2021 

> 9.000 woningen hebben een huurprijs onder de tweede 
aftoppingsgrens 

9.885 woningen hebben een huurprijs onder de tweede 
aftoppingsgrens 

Minimaal 95% van de woningtoewijzingen is conform de 
passendheidscriteria 

97,27% van de woningtoewijzingen is conform de 
passendheidscriteria 

Minimaal 80% van de verhuringen t/m de liberaliseringsgrens is 
aan huishoudens met een inkomen < € 40.024,- 

91,30% is verhuurd aan huishoudens met een inkomen 
< € 40.024,- 

Maximaal 10% van de verhuringen t/m de liberaliseringsgrens  
is aan huishoudens met een inkomen tussen € 40.024,- en  
€ 44.655,- 

4,13% van de verhuringen t/m de liberaliseringsgrens is 
verhuurd aan huishoudens met een inkomen tussen  
€ 40.024,- en € 44.655,- 

Maximaal 10% van de verhuringen t/m de liberaliseringsgrens is 
aan huishoudens met een inkomen boven € 44.655,- 

4,57% van de verhuringen t/m de liberaliseringsgrens is 
verhuurd aan huishoudens met een inkomen boven  
€ 44.655,- 

We transformeren jaarlijks gemiddeld 550 woningen 551 woningen hebben een transformatie ondergaan 

De gemiddelde conditiescore is maximaal 3 aan de hand van 
NEN 2767 

De gemiddelde conditiescore aan de hand van NEN 
2767 bedraagt 2 

De onderhoudsuitgaven per onderhoudssoort blijven binnen de 
begroting 

De onderhoudsuitgaven in 2021 per onderhoudssoort 
blijven binnen de begroting 2021 

De jaarlijkse afspraken met SHC en gemeenten over de 
huisvesting van (bijzondere) doelgroepen worden behaald 

De taakstelling voor het plaatsen van 
vergunninghouders is net niet gehaald. 

 

2.1 DAEB  
Totaal DAEB-bezit per 31 december 2021: 

 Dongen Loon op Zand Waalwijk Heusden Totaal 

Zelfstandige woningen 2.283 2.317 6.010 0 10.610 
Onzelfstandige woningen  55 125 210 7 397 
Maatschappelijk vastgoed 4 12 34  50 
Parkeerplaatsen 26 0 43 0 69 

 
Mutaties zelfstandige DAEB-woningen in 2021: 

 Dongen Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Per 31 december 2020 2.225 2.310 6.011 10.546 

Mutaties 2021:     

Nieuwbouw 83 21 18 122 

Aankoop/uit voorraad 
 

1 2 3 

Verkoop -23 -13 -22 -58 

Sloop 
 

-8  -8 

Mutatie door andere categorie -2 6 1 5 

Per 31 december 2021 2.283 2.317 6.010 10.610 

 
2.1.1 Nieuwbouw 
De opleveringen in 2021 betreft 19 eengezinswoningen, 17 seniorenwoningen, 34 appartementen, 
50 intramurale eenheden en 2 tiny houses. Alle opgeleverde woningen hebben een huurprijs onder 
de liberalisatiegrens. 
 
Ook zijn er 119 woningverbeteringen in 2021 opgeleverd. 
 
2.1.2 Verkoop 
Verkoopbeleid 
Verkoop is een belangrijk instrument dat bijdraagt aan een transformatie van de vastgoedvoorraad. 
De kaders van ons verkoopbeleid zijn gebaseerd op ons Ondernemingsplan 2020-2024, ons 
portfoliobeleid en het overheidsbeleid.  
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Verkoop verspreid liggend bezit 
We hebben 59 woningen verkocht. Het betreft hier over het werkgebied verspreid liggend bezit.  
Om aankoop mogelijk te maken hebben wij aan vier kopers een Corporatie Starterslening verstrekt, 
in totaal omvattend een bedrag van € 100.000,00.  
 
Verkoop onder voorwaarden 
Om meer mensen in staat te stellen een woning te kopen, verkopen we woningen met korting op 
de marktwaarde. We werken daarbij met de producten ‘Slimmer Kopen’, ‘Koopgarant’ en 
‘Koopcomfort’. Tegenover de korting staat dat koper verplicht is om bij eventuele verkoop de 
woning te koop aan te bieden aan Casade.  
 
Eind 2021 telt onze portefeuille 516 woningen die onder voorwaarden zijn verkocht: 

 Dongen Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Koopcomfort   12 12 

Koopgarant  103 239 342 

Slimmer Kopen 151  11 162 

Totaal 151 103 262 516 

 
Omdat bij deze woningen een terugkoopplicht c.q. -recht bestaat, bestaat ook het risico dat we veel 
woningen tegelijk moeten terugkopen. We willen dat risico beperken door de voorraad woningen 
met verkoopvoorwaarden af te bouwen. Om die reden zijn van de 32 teruggekochte woningen, die 
destijds met korting zijn verkocht, 11 woningen verkocht in de vrije verkoop, hebben 9 eigenaren 
gebruik gemaakt van een afkoopmogelijkheid en is 1 teruggekochte woning opnieuw in de verhuur 
gebracht. 11 woningen zijn opnieuw doorverkocht met Koopgarant. 
 
2.1.3 Sloop 
In Kaatsheuvel zijn 8 woningen gesloopt. 
 
Casade beschikt over een sociaal statuut met afspraken rond de sloop van woningen. Zo voorziet 
het statuut in een verhuiskostenvergoeding.  
 
2.1.4 Onderhoud 
Uitgaven 
In 2021 hebben we bijna € 20 miljoen uitgegeven aan onderhoud:  

 Dongen Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Planmatig onderhoud 3.333.000,- 3.520.000,- 5.404.000,- 12.257.000,- 

Cyclisch onderhoud 338.000,- 396.000,- 1.291.000,- 2.025.000,- 

Mutatieonderhoud 328.000,- 355.000,- 807.000,- 1.490.000,- 

Reparatie onderhoud 985.000,- 941.000,- 2.187.000,- 4.113.000,- 

Totaal 4.984.000,- 5.212.000,- 9.689.000,- 19.885.000,- 

 
Reparatie- en mutatieonderhoud 
Na een selectieprocedure zijn we op 1 april 2021 gestart met twee nieuwe huisaannemers voor het 
dagelijks onderhoud, voor reparaties en mutaties in ons gehele werkgebied. Met deze partijen 
hadden we de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan. We zagen in het afgelopen 
jaar een verbetering in het proces en de samenwerking met de partijen, met name op 
huurderstevredenheid, budgetbewaking en factuurcontrole. Met een van de partners hadden we 
voor het halen van een aantal contractafspraken een verbeterplan afgesproken. Uiteindelijk heeft 
het niet eens worden over afspraken en de onderlinge samenwerking de betreffende partner doen 
besluiten om de samenwerking met Casade op te zeggen. Eind 2021 hebben we een nieuwe 
partner in het dagelijks onderhoud geselecteerd.  
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Parallel hieraan hebben het dagelijks onderhoud en de verbeteringen in 2021 bij Casade centraal 
gestaan. We hebben gestuurd op de (contract)afspraken, op de facturen en het budget, op 
tevredenheid van huurders en het tijdig en goed afhandelen van reparaties en mutaties en de 
interne samenwerking. Hoewel er stappen zijn gezet, zijn we er nog niet. Er liggen nog punten die in 
de processturing intern en extern beter moeten. We voeren hierover gesprekken, zowel met 
huurders, collega’s als met samenwerkingspartners.  
 
2.2 Niet-DAEB 
 
Totaal niet DAEB-bezit per 31 december 2021:  

 Dongen Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Zelfstandige woningen 46 83 153 282 
Parkeerplaatsen/bergingen 122 178 890 1.190 
Zakelijk vastgoed  15 16 54 85 

 
 
Mutaties niet-DAEB-zelfstandige woningen in 2021: 

 Dongen Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Per 31 december 2020 44 89 155 288 
Mutaties 2021:     
Verkocht   -1 -1 
Mutatie door andere categorie 2 -6 -1 -5 

Per 31 december 2021 46 83 153 282 

 
2.2.1 Zakelijk vastgoed 
We kiezen ervoor om zo veel als mogelijk actief te zijn binnen de sociale volkshuisvesting. 
Daarnaast kent onze portefeuille ook zakelijk vastgoed. Wij onderscheiden daarin maatschappelijk 
onroerend goed, zorgvastgoed en bedrijfsonroerend goed. Onze focus ligt op het maatschappelijk 
onroerend goed en op het zorgvastgoed. Het aandeel bedrijfsonroerend goed houden we beperkt.  
 
Maatschappelijk onroerend goed en zorgvastgoed 
We denken mee met maatschappelijke partijen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen 
voor vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dat kan gaan om het verkennen van 
nieuwe locaties en om optimalisatie van bestaande locaties.    
Daarnaast werken we aan nieuwe kleinschalige (zorg)initiatieven. Zo bouwden we in 2021 aan 
appartementen voor ouderinitiatieven en een groepswoning voor jongeren met een zorgvraag. Ook 
is op een bestaande locatie aan de Bergmolenstraat in Dongen invulling gegeven aan een 
kleinschalige ‘magic mix’ van statushouders en mensen met een zorgvraag. 
Op het GGZ-terrein in Dongen zijn 48 zorgappartementen gebouwd, die GGZ-Breburg huurt voor 
haar intramurale cliënten.  
 
Belangrijke terugkerende thema's in gesprekken met zorgpartijen zijn de vraag om 
extramuralisering van intramurale zorgeenheden, de rolverdeling tussen zorginstelling en 
corporatie en het optimaliseren van zorginfra-ruimten naar verblijfseenheden en verduurzaming.  
 
Verkoop bedrijfsonroerend goed 
De strategie van Casade is erop gericht om niet Daeb-bezit te verkopen en de middelen die 
daarmee vrijkomen in te zetten voor de sociale doelstelling. Voor dit bedrijfsonroerend goed 
hanteert Casade een lijst met panden die voor verkoop in aanmerking komen.  
Een van de panden op die lijst is het Medisch Centrum Beljaart aan het Kloosterpad 11-13H te 
Dongen. In het verslagjaar is besloten tot verkoop van dit medisch centrum. 
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Voor een vijftal andere locaties, die niet passen bij onze maatschappelijke opgave, hebben we dit 
jaar de strategie ‘verkoop’ of ‘verkoop te onderzoeken’ vastgesteld. Inmiddels vinden voor twee 
locaties concrete gesprekken over verkoop plaats met geïnteresseerden.  
 
2.3 Woonruimteverdeling 
2.3.1 Verhuringen zelfstandige woningen  
In 2021 zijn 698 zelfstandige woningen verhuurd, waarvan 72 nieuwbouwwoningen: 
 
Huishouden Inkomen Huur Dongen Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Eenpersoons       

Jonger dan de AOW-leeftijd Lager dan € 23.725 < € 442,46 21 18 60 99 

  442,47-633,25 33 35 69 137 

  > 633,25 1 4 1 6 

 Subtotaal  55 57 130 242 

 Hoger dan € 23.725 < € 442,46 2 4 11 17 

  442,47-633,25 12 1 8 21 

  > 633,25 11 27 29 67 

 Subtotaal  25 32 48 105 

Ouder dan de AOW-leeftijd Lager dan € 23.650 < € 442,46 2 1 2 5 
  442,47-633,25 13 8 23 44 
  > 633,25  1 1 2 
 Subtotaal  15 10 26 51 
 Hoger dan € 23.650 < € 442,46 0 0 0 0 

  442,47-633,25 4 1 1 6 
  > 633,25 3 1 3 7 
 Subtotaal  7 2 4 13 

Tweepersoons       

Jonger dan de AOW-leeftijd Lager dan € 32.200 < € 442,46 2 0 4 6 
  442,47-633,25 10 10 39 59 
  > 633,25 0 1 0 1 
 Subtotaal  12 11 43 66 
 Hoger dan € 32.200 < € 442,46 0 0 1 1 
  442,47-633,25 1 1 2 4 
  > 633,25 8 11 12 31 
 Subtotaal  9 12 15 36 

Ouder dan de AOW-leeftijd Lager dan € 32.075 < € 442,46 2 0 1 3 
  442,47-633,25 10 13 22 45 
  > 633,25 1 0 0 1 
 Subtotaal  13 13 23 49 
 Hoger dan € 32.075 < € 442,46 0 1 0 1 
  442,47-633,25 2 3 6 11 
  > 633,25 13 7 7 27 
 Subtotaal  15 11 13 39 

Drie- of meerpersoons       
Jonger dan de AOW-leeftijd Lager dan € 32.200 < € 442,46 0 0 0 0 

  442,47-678,66 14 11 37 62 
  > 678,66  1 3 4 
 Subtotaal  14 12 40 66 
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 Hoger dan € 32.200 < € 442,46 3 0 0 3 
  442,47-678,66 1 6 5 12 
  > 678,66 1 5 7 13 
 Subtotaal  5 11 12 28 

Ouder dan de AOW-leeftijd Lager dan € 32.075 < € 442,46 0 0 0 0 
  442,47-678,66 1 0 2 3 
  > 678,66 0 0 0 0 

 Subtotaal  1 0 2 3 
 Hoger dan € 32.075 < € 442,46 0 0 0 0 

  442,47-678,66 0 0 0 0 
  > 678,66 0 0 0 0 
 Subtotaal  0 0 0 0 

       

       

Eindtotaal   171 171 356 698 

 
Passend toewijzen 
Jaarlijks moet 95% van de huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens voor passend 
toewijzen een woning toegewezen krijgen met een kale huurprijs onder of op de aftoppingsgrens. 
In 2021 hebben we 476 huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens gehuisvest. 
Daarvan hebben er 463 (= 97,3%) een woning gekregen met een huur tot de aftoppingsgrens.   
 
2.3.2 Bijzondere doelgroepen 
Casade heeft te maken met diverse doelgroepen. Voor sommige doelgroepen hebben we een 
bijzondere taakstelling. 
 
Vergunninghouders 
Gemeenten krijgen van het ministerie een taakstelling om vergunninghouders te huisvesten. De 
gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk zetten deze taakstelling een-op-een door naar de 
woningcorporaties. 
We werken bij de huisvesting van vergunninghouders intensief samen met de gemeenten met als 
uitgangspunt dat Casade zorgt voor de huisvesting en de gemeente voor de begeleiding van 
vergunninghouders. Gezien de kenmerken van onze woningvoorraad richten we ons met name op 
de uitruil van gezinnen en alleenstaanden en verdelen we de verschillende typen huishoudens zo 
gelijkmatig mogelijk. 
 
De taakstelling voor 2021 hebben we bijna gehaald. Einde verslagjaar liepen er nog 13 
woningaanbiedingen (Dongen: 4, Loon op Zand: 2, Waalwijk: 7) waarvan de sleuteluitreiking in 
2022 plaatsvindt. Deze cijfers zijn niet meegenomen in de taakstelling 2021.  
 

 Dongen Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Taakstelling 2021 (incl. voor- en achterstand) 38+2=40 33+1=34 68-31=37 111 

Realisatie 2021 (incl. gezinsherenigingen) 32 31 45 108 

Realisatie versus taakstelling -8 -3 +8 -3 

 
Daarnaast hebben we, met name in de gemeente Loon op Zand, alleenstaande vergunninghouders 
geplaatst. Zij zijn in afwachting van gezinshereniging. 
 
Voor de 108 vergunninghouders hebben we in totaal 36 woningen (Dongen: 13, Loon op Zand: 7, 
Waalwijk: 16) beschikbaar gesteld. 
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Ouderen 
In ons beleidskader Wonen en Zorg staat de huurder centraal. Medewerkers zoeken de oudere 
huurder thuis op om een beeld te krijgen van zijn zorgvraag. Dat gesprek dient twee doelen: het 
geeft informatie voor het formuleren van beleid over passend wonen en we krijgen zicht op de 
woonsituatie en wat Casade hierin kan betekenen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van (kleinere) 
voorzieningen zodat de huurder zo lang mogelijk in zijn woning kan blijven wonen.  
 
In 2021 hebben 475 huurders een aanvraag ingediend voor een voorziening die langer zelfstandig 
wonen mogelijk maakt. Variërend van een wandbeugel, verhoogde closetpot, douchezitje of extra 
leuningen tot het aanbrengen van drempelhulp en thermostatische (hendel)kranen. Maar ook, het 
aanbrengen van een closetpot op badkamer (vaak in combinatie met dagelijks onderhoud) of het 
verwijderen van een bad of douchebak. Alles met als doel om bewoners langer zelfstandig in hun 
vertrouwde omgeving en woning, veilig, te laten wonen. 
 
Huishoudens met een WMO-verhuisverklaring 
Een van de doelgroepen die we met voorrang huisvesten zijn de huishoudens met een WMO-
verhuisverklaring. Deze huishoudens krijgen voorrang bij het zoeken naar een andere woning 
omdat hun woning niet langer geschikt is om in te blijven wonen en hier ook niet eenvoudig voor 
geschikt te maken is. De gemeente kent deze verhuisverklaring toe en daarmee kan de 
woningzoekende met voorrang gehuisvest worden in een passende en geschikte woning, 
Dit jaar hebben we 30 huishoudens kunnen huisvesten in een passende woning (Dongen: 6, Loon 
op Zand: 10, Waalwijk: 14). 
 
Tiny wonen 
Op steeds meer locaties in Nederland worden Tiny woningen gerealiseerd. Zo ook door Casade aan 
het Meulenpad in Sprang-Capelle: 15 woningen op een voormalig weiland, volop in het groen. De 
belangstelling was groot. De eerste woningen zijn geplaatst en in maart 2022 worden de laatste 
woningen opgeleverd. De bewoners hebben zich verenigd in een beheercoöperatie en vervullen 
een gelijkwaardige rol in de woningtoewijzing. In werkgroepen is gesproken over de mogelijkheid 
om ook het dagelijks beheer en tuinonderhoud onder te brengen in de coöperatie. Besluitvorming 
hierover vindt plaats in 2022.  
 
Stadsurgenten/herstructureerders 
Casade kent jaarlijks met voorrang een aantal woningen toe aan huurders die door sloop van hun 
woning of wooncomplex vervangende woonruimte nodig hebben. In 2021 was er een grote opgave 
gezien de vastgoedopgave en sloop-nieuwbouwprojecten. Het gaat om 100 woningen die we 
volgens de voorwaarden in het Sociaal Statuut met voorrang toegewezen hebben. In Waalwijk 
hebben we door de sloop van de appartementen Bloemenoord veel huishoudens opnieuw kunnen 
huisvesten in de nieuwe huurappartementen Salviapark. Het resterende aantal is ontstaan door de 
voorgenomen sloop van projecten in Kaatsheuvel en Loon op Zand. 
 
Verhuringen met tijdelijke begeleidingen  
We verhuren aan diverse doelgroepen. Zo huisvesten we ook huishoudens die ondersteuning nodig 
hebben op het gebied van zelfstandig wonen. Hiervoor stellen we jaarlijks een aantal woningen 
beschikbaar. Voor de begeleiding werkt Casade samen met een aantal samenwerkingspartners uit 
onze gemeenten.  
In 2021 hebben we 29 huishoudens kunnen huisvesten die tijdelijke begeleiding nodig hebben 
(Dongen: 6, Loon op Zand: 3, Waalwijk: 20).  
 
2.3.3 Woningzoekenden 
Voor de verdeling van woonruimte nemen we deel aan het regionaal verdeelsysteem van Woning 
in Zicht. Zie voor een uitgebreide toelichting het jaarverslag van Woning in Zicht over 2021 op 
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www.woninginzicht.nl. De volgende tabel toont het aantal woningzoekenden, dat aan het einde 
van het verslagjaar woonachtig is in het werkgebied van Casade.  
 

 Woningzoekenden 

Jonger dan 35 jaar 5.739 

35-54 jaar 4.827 

55-74 jaar 5.251 

75 jaar en ouder 2.270 

Totaal  18.087 

 
2.4 Huurbeleid 
Om voldoende woningen met een betaalbare huur te kunnen aanbieden maar ook om het 
investeringsniveau te kunnen handhaven, hanteren we een huurbeleid met vaste streefhuurprijzen.  
 
2.4.1 Huurverhoging 
In 2021 mochten corporaties geen huurverhoging vragen voor sociale huurwoningen. Daarnaast 
werd de huur verlaagd voor huishoudens met een huur hoger dan de aftoppingsgrens en een 
inkomen lager dan de huurtoeslaggrens. Casade heeft van circa 750 huishoudens de huur verlaagd. 
 
2.4.2 Huurachterstanden 
We willen de totale huurachterstand onder 1,2% van de huuropbrengst houden, waarbij die van 
zittende huurders niet meer bedraagt dan 1% en die van vertrokken huurders niet meer dan 0,2%.  
Eind 2021 bedroeg de totale huurachterstand 1,16%. Het aandeel zittende huurders bedroeg 0,68% 
terwijl die van vertrokken huurders 0,47% bedroeg. Veel van deze huurachterstanden is in 
behandeling bij de deurwaarders. Samen met de deurwaarders geven we extra aandacht aan deze 
dossiers.  
  
Gelukkig heeft corona niet voor grote problemen gezorgd bij onze huurders. We hebben de 
maatwerkaanpak van 2020 voortgezet en proberen voor iedere huurder een passende oplossing te 
vinden. Waar nodig schakelen we met onze sociale partners, zoals schuldhulpverlening van de 
gemeenten. 
  
Vanaf 2021 zijn de gemeenten verplicht om vroegsignalering op te pakken. Wij melden daarom 
iedere maand bij de gemeente de huurders die in aanmerking komen voor vroegsignalering. De 
gemeenten proberen vervolgens in contact te komen met de huurders om hulp aan te bieden. 
Waar een huurder hulp wenst, wordt samen naar de financiën gekeken.  
  
Door het leveren van maatwerk voorkomen we dat huurders in betalingsproblemen komen. Soms 
ontkomen we er niet aan om een woning in geval van huurachterstand te ontruimen. In het 
verslagjaar vond dat zesmaal plaats. Het betrof veelal huurders die zonder melding waren 
vertrokken.  
 
2.4.3 Huisuitzettingen 
Wij gaan ervan uit dat de huurder zijn woning als een goed huisvader bewoont. Als een huurder in 
zijn verantwoordelijkheid ernstig tekortschiet moeten we soms tot huisuitzetting besluiten.  
 
Huisuitzetting bij hennepteelt/drugs 
Hennepteelt en drugs zijn verboden en we voeren hierop een zerotolerancebeleid. Hierin treden 
we samen op met de gemeente (op basis van de Wet Damocles kan de burgemeester besluiten om 
een woning direct te sluiten). Bij ontdekking van hennep of andere drugs starten we een procedure 
om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder krijgt eerst de gelegenheid om zelf de 
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huurovereenkomst op te zeggen. Zegt de huurder niet vrijwillig op, dan volgt een procedure bij de 
kantonrechter.  
 
In 2021 heeft Casade te maken gehad met zeven hennep-/drugszaken: 

Huisuitzettingen Dongen Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Vrijwillige opzegging 1 3 1 5 

Met gerechtelijke procedure  - - 2 2 

Totaal 1 3 3 7 

 
Aan het einde van het verslagjaar liepen in Waalwijk nog twee procedures waarop nog geen 
uitspraak van de kantonrechter was ontvangen.  
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3. Leefbaarheid en dienstverlening 
 
 

Prestatie-indicatoren o.b.v. Ondernemingsplan 2020-2024 2021    

De gemeenten zijn positief over de maatschappelijke 
prestaties van Casade 

Volgens de Visitatie 2021 beoordelen belang-
hebbenden het presteren van Casade met een 7,8 

Op alle KWH-labelonderdelen scoren we minimaal landelijk 
gemiddeld in vergelijking met soortgelijke corporaties qua 
omvang 

Op twee onderdelen na wordt op alle KWH-
labelonderdelen minimaal landelijk gemiddeld 
gescoord in vergelijking met soortgelijke corporaties 

 

3.1 Leefbaarheid 
Met huurders, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken we aan wijken die schoon, 
heel, veilig en prettig zijn. De veranderingen in het zorgstelsel doen een groter beroep op de eigen 
kracht van burgers en maken een goede sociale infrastructuur in de wijk noodzakelijk. Daar willen 
we een bijdrage aan leveren, met onze kerntaak als leidraad.  
 
3.1.1 Leefbaarheidsactiviteiten 
Het jaar 2021 was voor de huurders, en daarmee voor onze leefbaarheidsactiviteiten, een bijzonder 
jaar. Door corona zijn de wijkteams op zoek gegaan naar vormen van contact, die bijdragen aan het 
beperken van de overdracht van het virus, maar wel oog houden voor de kwetsbare huurder.  
 
Buurtactiviteiten 
Vanwege corona gingen verschillende activiteiten niet of in een veel beperktere vorm door. Zo 
moest de deelname aan NLdoet worden afgelast. Desondanks hebben bewoners en Casade elkaar 
regelmatig gevonden om de directe omgeving te onderhouden. Hieronder een overzicht van 
activiteiten, groot en klein: 
 

Dongen Loon op Zand Waalwijk 

*De Hoogt oplevering + aanleg tuin. 
Initiatieven van vrijwilligers in en om 
het gebouw De Hoogt.  
*Kerstactiviteit en Nationale Burendag 
Trappistenstraat met als doel dat 
bewoners elkaar beter leren kennen. 
*Viering 1 jaar fase 1 Brabantpark met 
als doel dat bewoners elkaar beter 
leren kennen.  
*Opschoondag van Linschotenstraat 
met als doel het vergroten van de 
saamhorigheid en het verbeteren van 
de sociale contacten aan het begin 
van de grote renovatie.. 
*Verlichtingsactie doorgangen 
Instrumentenbuurt waardoor 
bewoners zich veiliger voelen en de 
buurt leefbaarder wordt. 

*In samenwerking met het 
gezinsvervangend huis in Oud Loon is 
een alternatief gevonden voor de 
Buurtkamer. In het verlengde hiervan 
komt er een buurtbus voor de 
gemeente Loon op Zand voor 
ontmoeten en sporten. 
*In samenwerking met 
ContourdeTwern zijn balkonbingo’s 
georganiseerd.  
*Het zorghotel in de Gerard de Nijshof 
is omgebouwd tot twee 
appartementen. Het concept zorghotel 
was achterhaald en op deze manier 
kan Prisma twee extra cliënten een 
woonplek met begeleiding aanbieden.  
*Met de bewonerscommissie van de 
Contrefort zijn afspraken gemaakt 
rondom beheer van de Brasserie. 

*Voor de vertrekkende huurders van de 
Baardwijksestraat is er in samenwerking 
met ContourdeTwern een opruimdag 
georganiseerd. 
*Er zijn opruimdagen georganiseerd voor de 
vertrekkende bewoners in de Molenstraat. 
(project Molenhoek) 
*Samen met GAPPH is er in de Molenstraat 
een kennismakingsborrel georganiseerd met 
als doel om de tijdelijke bewoners kennis te 
laten maken met de huidige bewoners. 
*Samen met ContourdeTwern is een 
opruimdag georganiseerd om zolders leeg te 
ruimen voor de werkzaamheden in de C. de 
Bourbonstraat, Anna van Burenstraat en 
Willem de Zwijgerstraat. 
*Er is een klankbordgroep opgericht met 
omwonenden van de Tiny woningen aan de 
Poolsestraat. 

 
3.1.2 Scores op leefbaarheid 
Rond het creëren van een veilige woonomgeving en het verminderen van overlast hebben we 
onszelf doelstellingen opgelegd. Via het onderzoeksinstrument ‘buurtmonitor’ houden we zicht op 
de leefbaarheid in buurten en wijken. In de buurtmonitor 2016 waarderen bewoners de 
leefbaarheid in de drie gemeenten met een ruime voldoende. Er is vooralsnog geen aanleiding dit 
onderzoek te herhalen. Wel worden in het kader van duurzaamheid en de vastgoedopgave onze 
wijken regelmatig gescreend. De sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in de wijken nemen we 
daarin mee.   
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3.1.3 Wijkpunten 
Onze wijkpunten vervullen een centrale rol bij de leefbaarheid in de wijk. Deze accommodaties 
ondersteunen wijkbewoners om zo lang en zo zelfstandig mogelijk in de wijk te blijven wonen. 
  
Wijkpunt Pannenhoef/De Rode Loper Kaatsheuvel 
De Rode Loper ondersteunt de wijkbewoners in Kaatsheuvel-West om zo lang mogelijk in de wijk te 
kunnen blijven wonen en biedt daarmee alle ruimte om te werken aan het ontwikkelen van een 
participatiesamenleving. Door de transities binnen wonen en zorg hoopt de Rode Loper ook zichzelf 
beter te kunnen situeren in de wijk. 
 
De Buurtkamer Loon op Zand 
De Buurtkamer is een benedenverdieping van een woning in de Van Rijckevorselstraat in Loon op 
Zand. Deze ruimte is in 2018 in beheer gegeven aan de buurt omdat er behoefte was aan meer 
gezellig, informeel, sociaal contact. De kracht van de Buurtkamer zit vooral in de laagdrempeligheid 
en de zelfregie die bewoners hebben. Sinds de start zijn er veel activiteiten georganiseerd. Er wordt 
getuinierd, gekookt, kleding geruild, spelletjes gedaan of samen gehandwerkt. Eind 2021 is de 
buurtkamer verplaatst vanwege de voorgenomen sloop van de woning. Het initiatief wordt 
voortgezet en de vrijwilligers zoeken samenwerking met anderen in de wijk.  
  
Wijkpunt BaLaDe Waalwijk 
De exploitatie van het wijkpunt BaLaDe is in handen van stichting De Kansenfabriek, die bewoners 
stimuleert om weer mee te doen aan de samenleving. De Kansenfabriek is succesvol, tot 
uitdrukking komend in een toename van het aantal activiteiten, vrijwilligers en bezoek.  
 
Ontmoetingsruimtes Dongen 
De ontmoetingsruimtes in Dongen vervullen een mooie rol voor de huurders in onze wijken. Het 
biedt een laagdrempelige ondersteuning voor met name de ouderen in de wijk.  
  
3.1.4 Bijdrage aan leefbaarheid 
Bewoners die ondersteuning nodig hebben staan centraal. We komen achter de voordeur en gaan 
het gesprek aan over de leefbaarheid in de buurt. In 2021 hebben we € 1.407.000,- geïnvesteerd 
om wijken leefbaar te houden en actief burgerschap te stimuleren. Dit bedrag bestaat uit  
€ 485.000,- directe leefbaarheidsuitgaven plus € 922.000,- toegerekende personeels- en 
organisatiekosten. Een deel van het bedrag is bestemd voor initiatieven van plaatselijk en algemeen 
belang die het woon- en leefklimaat in een wijk verbeteren en de sociale samenhang tussen 
bewoners versterken.  
 
3.1.5 Begeleiding naar werk 
Omdat we de begeleiding naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt belangrijk 
vinden hebben we in het verslagjaar vier leerwerkplaatsen aangeboden.  
Daarnaast hebben negen personen stagegelopen bij Casade en hebben we een werkervaringsplaats 
beschikbaar gesteld. 
 
3.2 Dienstverlening 
Casade is een dienstverlenende organisatie. Verbetering van de dienstverlening houdt nooit op en 
blijft een speerpunt van ons beleid.  
 
3.2.1 KWH 
We meten de kwaliteit van onze dienstverlening via het Huurlabel van het Kwaliteitscentrum 
Woningcorporaties Huursector (KWH). We scoren op alle labelonderdelen boven de KWH-norm van 
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7 en op vier onderdelen op of boven de cijfers van corporaties met dezelfde groottegroep. Op twee 
resultaatgebieden scoren we lager: Nieuwe woning en Reparatie uitvoeren.   
 

 
Labelonderdeel 

KWH-
norm 

Casade 
2021 

Corporaties in dezelfde 
groottegroep 

Alg. dienstverlening 7 7,2 7,2 

Woning zoeken 7 7,7 7,7 

Nieuwe woning 7 7,3 7,7 

Huur opzeggen 7 7,9 7,9 

Reparatie uitvoeren 7 7,8 7,9 

Woning onderhouden 7 7,8 7,5 

Gemiddeld cijfer over alle labelonderdelen 7 7,7 7,7 

 
3.2.2 Online-dienstverlening 
We bouwen onze online-dienstverlening verder uit waarbij we steeds meer voldoen aan de 
behoefte van huurders en woningzoekenden die 24 uur per dag en 7 dagen per week 
dienstverlening via het internet verwachten. Daarvoor zetten we de website en een online 
klantenportaal in. 
Omdat er altijd een doelgroep zal zijn die niet in de gelegenheid is om de dienstverlening online af 
te nemen, blijft de mogelijkheid om telefonisch of persoonlijk de producten en diensten af te 
nemen.  
 
3.3 Klachten 
Casade kent een heldere procedure die voorziet in de afhandeling van klachten. De kern van deze 
klachtenprocedure is dat uitingen van ontevredenheid vroegtijdig door de organisatie worden 
opgepikt. Niet alleen klachten maar ieder signaal noteren we om kennis op te doen.  
 
Huurders en woningzoekenden die niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht kunnen zich 
wenden tot de Geschillencommissie Woningcorporaties regio Midden-Brabant. Werkwijze en 
samenstelling van de commissie zijn in een reglement vastgelegd.  
Deze commissie ontving in het verslagjaar acht klachten over Casade. Twee daarvan werden door 
de commissie gegrond verklaard, de andere ongegrond. 
 

4. Duurzaamheid 
 
 

Prestatie-indicatoren o.b.v. Ondernemingsplan 2020-2024 Totaal    

We reduceren in de ondernemingsplanperiode 9 miljoen kilo 
CO2 via het verduurzamen van woningen 

Eind 2021 is bijna 3 miljoen kilo CO2 via het 
verduurzamen van woningen gereduceerd 

 
4.1 Duurzaam in woningverbetering 
4.1.1 Projecten in Ketensamenwerking 
Bij het verduurzamen van onze woningen isoleren we eerst de schil van de woning 
(vloer/gevel/dak). Dit resulteert in een reductie van de warmtevraag, waardoor comfortabel 
(aard)gasloos verwarmen op middentemperatuur met een beheersbaar energieverbruik mogelijk 
wordt. Samen met het isoleren pakken we ook de ventilatie aan door het aanbrengen van een 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 
  
Bij sommige projecten kunnen we direct doorpakken naar aardgasloos. Bij andere projecten doen 
we dat verderop in de tijd. In de tussentijd heeft het isoleren het gasverbruik omlaag gebracht. 
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Projecten in 2021: 

  Schil naar 
midden-
temperatuur 

Mechanische 
ventilatie 
(WTW) 

  
 
Aardgasloos 

Gerealiseerd       
15 woningen Dravik Sprang-Capelle V V   
29 woningen Van Linschotenstraat Dongen V V V 
5 woningen Andromeda Loon op Zand V V V 
In uitvoering       
50 woningen C. de Bourbonstraat Sprang-Capelle V V   
In voorbereiding       
Diverse projecten, in totaal 230 woningen V V   

  
4.1.2 Project Dakenstroom 
De kern van Dakenstroom is dat we de woning voorzien van een goed geïsoleerd en 
toekomstbestendig dak met zonnepanelen. Niet alleen de huurders onder het dak, maar elke 
Casade-huurder kan -via het lidmaatschap van een zonnecoöperatie- profiteren van de voordelen 
van de zonnepanelen. Eind verslagjaar zijn inmiddels ruim 3.200 huurders lid van zonnecoöperatie. 
De samenwerking biedt voordelen die huurders en Casade los van elkaar niet zouden kunnen 
realiseren: Casade kan echt tempo maken met de vermindering van de CO2-uitstoot en huurders 
genieten het voordeel van een lagere energiebelasting.  
  
4.1.3 Duurzaam opwekken 
We zijn al een paar jaren actief bezig met het leggen van zonnepanelen. Het aantal panelen is in 
2021 gegroeid van ruim 10.000 zonnepanelen naar 16.700 panelen op daken van Casade, goed voor 
4.100.000 kWh elektriciteit en 2.3 miljoen kilo CO2-reductie. Dit aantal groeit gestaag door panelen 
die worden geplaatst bij woningverbetering, nieuwbouw en op appartementencomplexen. 
  
4.1.4 Hergebruik van materialen 
We hebben aandacht voor circulariteit. Inmiddels hebben we een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met een externe partij op basis waarvan we voorafgaande aan een sloop- en 
woningverbeteringsproject een materiaalinventarisatie uitvoeren. Daarbij wordt vastgelegd welke 
materialen of installaties geschikt zijn voor hergebruik of op een andere wijze kunnen worden 
hergebruikt. 
  
Met de samenwerking beschikken we over een eigen materialenbank van waaruit hergebruik of 
verkoop wordt georganiseerd. We hebben dit onder de aandacht gebracht bij onze bouwpartners 
die waar mogelijk de materialen of installaties weer hergebruiken.  
Omdat ook andere woningcorporaties beschikken over een materialenbank behoort het onderling 
uitwisselen van materialen tot de mogelijkheden. 
  
Enkele voorbeelden van hergebruik in 2021: 

• Oude betonpannen als vulling van schanskorven in openbaar gebied Salviapark 

• Ventilatieboxen hergebruikt bij project Dakenstroom 

• Deuren hergebruikt voor bergingen Tiny woningen 

• Hergebruik van groepenkasten bij woningverbetering 

• Hergebruik van wastafels bij een nieuwe sporthal in het oosten van het land 
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4.2 Duurzaam in nieuwbouw 
4.2.1 Nieuwbouw 
Onze nieuwe woningen bouwen we volgens de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid. We maken 
een zeer energiezuinige woning (veelal NOM, een enkele keer BENG) die comfortabel, gezond, 
toekomstbestendig én betaalbaar is en is voorzien van gebruiksvriendelijke installaties. 
  
4.3 Duurzaam in de wijken 
4.3.1 Waterbuffering 
Het wordt droger én het gaat harder regenen. Het opvangen en afvoeren van water vraagt extra 
aandacht, bijvoorbeeld via waterbuffering. In het kader van het project Dakenstroom leggen we 
sedum op sommige niet zongerichte daken in een versteend. Dat houdt het water vast, vermindert 
de hittestress in de zomer en draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit en het behoud van 
planten en insecten. 
Om de doelmatigheid van deze extra investeringen te borgen, kijken we samen met de drie 
gemeenten in ons werkgebied naar kansen die voortkomen uit de stresstesten (hitte en adaptatie) 
die door hen zijn uitgevoerd. 
  
4.3.2 Gasloos 
Gemeenten moeten in 2021 beschikken over een strategie om wijken gasloos te krijgen. In de regio 
Hart van Brabant werken de gemeenten samen in de REKS (regionale energie en klimaatstrategie). 
Ook Casade zit aan tafel. We doen zo veel kennis op maar brengen zeker ook kennis in, bouwen aan 
ons relatienetwerk en beschikken zo al vroeg over informatie, die we kunnen gebruiken bij onze 
eigen strategische vastgoedkeuzes. 
Eind verslagjaar hebben gemeenten hun TransitieVisieWarmte vastgesteld waarin zij aangegeven 
hoe zij de transitie naar (aard)gasloos willen vormgeven en in welke wijken men kansen ziet om op 
korte termijn aan de slag te gaan. In 2022 worden de visies omgezet naar de eerste concrete 
plannen. Casade geeft invulling aan het verzoek van gemeenten om hierbij samen op te trekken. 

  
4.4 Duurzaam in de organisatie 
4.4.1 Opleiding 
In vervolg op de duurzaamheidstrainingen voor onze medewerkers, zijn vier medewerkers opgeleid 
tot energiecoach. De coaches beschikken over kennis waarmee ze huurders helpen die wonen in 
een verduurzaamde woning of in een nieuwbouw NOM-woning. 
  
4.4.2 CO2-voetprint 
We verminderen de CO2-uitstoot van onze woningen, maar hebben ook afspraken gemaakt over 
het terugbrengen van de CO2-uitstoot van onze kantoren en tijdens het werken.  
  
4.5 Samenwerking 
4.5.1 Met ketenpartners 
Bij het realiseren van leefbare wijken en buurten betrekken we onze ketenpartners zo vroeg 
mogelijk. Zo maken we met de gemeenten in ons werkgebied duurzaamheidsafspraken en 
verkennen we hoe we het vergunningentraject soepel kunnen laten verlopen. 
  
4.5.2 In ‘Lente’ 
Met regiocorporaties, binnen de samenwerking ‘Lente’, werken we hard aan duurzaamheid. We 
leren van elkaar en maken gebruik van elkaars kennis.  
Binnen Lente is een koersgroep Duurzaamheid opgericht en is een programma opgesteld. Samen 
werken we aan biodiversiteit/klimaatadaptatie, circulariteit, gebruiksvoorlichting, houtbouw en 
dubbelduurzaam (projecten mét en door bewoners). 
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De winnaars van de Warmtewissel (programma 2019/2020) zijn bekend. Enkele proefopstellingen 
zijn inmiddels geïnstalleerd en wanneer die goed presteren, wordt dat bij meer woningen uitgerold. 
 

5. Organisatie 
 
 

Prestatie-indicatoren o.b.v. Ondernemingsplan 2020-2024 Dongen Loon op Zand  Waalwijk Totaal 

Het ziekteverzuim blijft onder 4% Het ziekteverzuim komt uit op 5,6% 

 
5.1 Formatie 
De formatie (bezetting) komt eind 2021 uit op 125,59 fte. Dit is inclusief 10,72 fte inleen. 
 
5.2 Organogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Ontwikkeling van medewerkers 
Casade profileert zich als een wendbare en krachtige organisatie die duurzaam en dichtbij werkt 
aan tevreden huurders. Om dit waar te kunnen maken hebben we professionele medewerkers 
nodig die initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Maar ook medewerkers die goed in hun vel 
zitten en bijblijven in de ontwikkelingen en uitdagingen die de huidige tijd ons biedt.   
  
5.3.1 Hybride (samen)werken   
In de loop van het verslagjaar zijn we (tijdelijk) teruggekeerd naar kantoor. Daaraan voorafgaand 
hebben we wensen over de combinatie van thuis en op kantoor werken geïnventariseerd. Zoals 
verwacht blijven we deels thuiswerken. 
We moeten na gaan denken over de wijze waarop we het hybride werken in de toekomst in gaan 
richten, hoe we in verbinding blijven met elkaar en hoe en op welke plek(ken) we met elkaar 
samenwerken. Bij de ontwikkeling van het nieuwe kantoor staan we bij deze vragen stil. 
  
5.3.2 'Zo wil ik werken’ 
Met de terugkeer naar kantoor is extra aandacht gekomen voor de werkdruk van onze 
medewerkers. Het vele thuiswerken heeft impact gehad op de ‘bufferende’ werking van de sociale 
support van collega’s en leidinggevenden. Parallel hieraan is het werk fors toegenomen door de 
enorme vastgoedopgave waaraan gewerkt wordt. Door onze ambities goed tegen het licht te 
houden, daar waar mogelijk extra formatie in te zetten, te zoeken naar mogelijkheden om 
administratieve lasten te verlichten en met elkaar (van management tot aan de werkvloer) de 

Raad van 
commissarissen Controller

Bestuur

Wijken Wonen Vastgoed

Strategie en 
Bedrijfsvoering

Financiën en 
Waardesturing
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dialoog te voeren over hoe we samenwerken en afspraken maken, zijn eerste belangrijke stappen 
gezet om de werkdruk te verminderen. In 2022 gaan we hiermee verder aan de slag. De eind 2021 
gemaakte afspraken met Effectory, over de inzet van continue feedback-metingen bij personeel, 
gaan ons hierbij ook helpen. 
  
5.3.3 In- en uitstroom 
In 2021 hebben we van 16 collega’s afscheid genomen en 17 nieuwe collega’s welkom geheten 
(exclusief inleen, stagiaires en werkervaringsplaatsen). Dat vraagt veel aandacht voor het proces 
van inwerken. Onder meer door middel van zogeheten 30 en 100 dagen gesprekken proberen we 
een warm welkom te organiseren voor nieuwe medewerkers.  
  
5.4 Arbeidsomstandigheden 
In 2021 is de Arbo-werkgroep één keer bijeengekomen. De werkgroep heeft ook met de managers 
gesproken over het agressiebeleid, het asbestbeleid, werken op hoogte en het Veiligheids- en 
Gezondheidsbeleid.  
 
Het interne coördinatieteam coronavirus volgt de ontwikkelingen, de richtlijnen van de overheid en 
het RIVM en de vragen die leven in de organisatie rond corona. Medewerkers ontvangen informatie 
over de op dat moment geldende richtlijnen.  
 
Het eerder samengestelde pakket aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor wijkmedewerkers 
en bedrijfshulpverleners is, net als het thuiswerkpakket voor medewerkers die vanuit huis werken, 
ook in 2021 aan medewerkers gefaciliteerd. 
 
In verband met beëindiging van de arbodienstverlening door Arbeids- en gezondheidsdienst 
Wolberink en Den Dekker is er in de laatste maanden van 2021 gezocht naar een nieuwe 
bedrijfsarts. In overleg met de ondernemingsraad is per 1 januari 2022 opvolging gevonden in de 
persoon van Mascha Keijzers, bedrijfsarts bij Medisch adviesbureau Zicht op BETER. 
 
5.4.1 Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim over 2021 komt uit op 5,6% en is net als het jaar daarvoor ruim hoger dan de 
gestelde norm van 4%. Het verzuimpercentage wordt vooral veroorzaakt door een hoog langdurig 
(langer dan 42 dagen) verzuim van 4,4%.   
 
Van alle langdurende verzuimsituaties in 2021 is in zeven gevallen sprake van relatie met 
werk(druk) en de omstandigheden van het vele thuiswerken door corona. Er is geen sprake van een 
opvallend verzuim op een bepaalde afdeling.  
 
5.5 Ondernemingsraad 
Zie het Verslag van de ondernemingsraad 2021. 
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6. Externe legitimatie en samenwerking 
 
We stellen onze maatschappelijke doelen vast met bewoners en gemeenten en leggen deze neer in 
prestatieafspraken. Daarbij hebben we oog voor andere belanghebbenden en staan we open voor 
feedback over de keuzes ten aanzien van de inzet van maatschappelijke middelen. 
 
6.1 Huurders(organisaties) 
Bij het maken van plannen voor onderhoud, de inrichting van een wijk of beleidsmatige zaken 
hebben we intensief contact met de huurders. De samenwerking tussen huurders en Casade speelt 
zich op verschillende niveaus af.   
 
6.1.1 Bij het beleid van Casade 
Op beleidsniveau werken we samen met de stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Casade 
(SHC), waarin de lokale huurdersorganisaties zich hebben verenigd. Op dit niveau 
vertegenwoordigen de bestuurder en enkele managers Casade.  
We betrekken de SHC zo vroeg mogelijk bij onze plannen. Met haar maken we jaarlijks een 
overzicht van onderwerpen vanuit de samenwerkingsovereenkomst SHC-Casade en het jaarplan 
van Casade. In 2021 is de SHC betrokken bij: 
 

Onderwerp Standpunt SHC/resultaat 

Huurverhoging per 1 juli 2021 Positief advies SHC 

Huurbeleid Negatief advies SHC (Casade heeft, na 
uitvoerig overleg met SHC, dit advies 
niet overgenomen)  

Beleid kleine kernen Positief advies SHC 

Beleid plaatsen airco’s door huurders Positief advies SHC 

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst SHC-Casade Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

Prestatieafspraken in Dongen, Loon op Zand en Waalwijk Prestatieafspraken 2022 

 
6.1.2 Bij projecten en processen van Casade 
Het beheer in complexen wordt besproken met de bewonerscommissies. Daarnaast praten we 
regelmatig met de lokale huurdersorganisaties over algemene zaken. De gesprekken zijn met name 
gericht op het uitwisselen van informatie en het bespreken van de zorgpunten die er leven. In 2021 
is onder andere gesproken over nieuwbouw- en woningverbeteringsplannen en de dienstverlening 
door Casade.  
 
6.2 Gemeenten 
Ook de samenwerking met de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk speelt zich op 
verschillende niveaus af. 
 
6.2.1 Gemeenteraad en Casade 
We organiseren regelmatig bijeenkomsten met gemeenteraadsleden en betrokken wethouders 
over volkshuisvestelijke onderwerpen. Bij die bijeenkomsten zijn ook commissarissen van Casade 
aanwezig. In het verslagjaar spraken wij met de gemeenteraadsleden van Loon op Zand over het 
systeem van woonruimteverdeling.  
 
Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen raadsfracties en individuele raadsleden en de 
bestuurder en/of manager(s) van Casade over specifieke onderwerpen.  
 
6.2.2 Burgemeester en wethouders en Casade  
Het bestuurlijk overleg tussen de gemeente -vertegenwoordigd door de wethouder(s)- en Casade  
-vertegenwoordigd door de bestuurder en/of manager(s)- vindt met regelmaat plaats. Dit gebeurt 
op gestructureerde wijze en incidenteel, afhankelijk van de onderwerpen.  
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Daarnaast vindt overleg plaats tussen de burgemeester en de bestuurder van Casade over 
specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld leefbaarheidsaspecten.  
 
6.2.3 Ambtenaren en Casade  
Tussen de gemeenteambtenaren en de medewerkers van Casade vindt veelvuldig overleg plaats, 
bijvoorbeeld in het kader van de ontwikkeling van nieuwbouw- en verbeteringsprojecten, het 
vormen van beleid, bij leefbaarheidsonderwerpen, armoedebestrijding en bij het beheer in wijken 
en buurten. We betrekken elkaar en activiteiten die onze huurders raken proberen we zo veel als 
mogelijk op elkaar af te stemmen.  
 
6.3 Overige belanghebbenden 
6.3.1 Maatschappelijke Adviesraad 
Via de Maatschappelijke Adviesraad (MAr) zoeken we de verbinding met belanghouders. De leden van 
de MAr, die bestaat uit maatschappelijk betrokken inwoners van ons werkgebied, zijn ambassadeurs en 
verbindingsschakels tussen Casade, inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale netwerken.  
De MAr geeft gevraagd en ongevraagd advies over de langetermijnontwikkelingen op het brede 
terrein van de volkshuisvesting in het werkgebied van Casade. Mede vanwege corona heeft de MAr 
in het verslagjaar geen adviezen uitgebracht. 
 
6.4 Strategische allianties 
Samenwerken is kennis delen en levert voor iedereen voordelen op. Waar mogelijk werken we 
samen met diverse collega-corporaties en maatschappelijke partners in Brabant.  
 
6.4.1 Samenwerking in ‘Lente’ 
Met de Brabantse corporaties Alwel, Zayaz, WonenBreburg, Stadlander, Tiwos, Area en 
BrabantWonen neemt Casade deel aan ‘Lente’. Deze corporaties functioneren als een netwerk van 
kennis en inspiratie op de beleidsthema’s duurzaamheid, betaalbaarheid, participatie, inkoop en 
slimmer organiseren. In 2021 heeft deze samenwerking onder meer opgeleverd: 

• Verdere professionalisering van contract- en leveranciersmanagement.   

• Veel medewerkers uit de primaire processen hebben een training ‘stress-sensitieve 
dienstverlening’ gevolgd. Daarmee zijn zij beter toegerust om gesprekken met huurders in 
moeilijke (financiële of andere) omstandigheden te voeren.  

• Uitwisseling, samenwerking en verdieping van de aanpak op het gebied van ondermijnende 
criminaliteit. Hiertoe is een netwerk gevormd van de professionals in de frontlinie. 

• Deskundigheidsontwikkeling bij de bestuurders in de vorm van een gezamenlijk ingekocht 
en gevolgd scholingsprogramma bestaande uit een aantal tweedaagse bijeenkomsten. 
Daarnaast is onder de naam ‘Next Generation’ een vergelijkbare leergang van zes 
tweedaagse gehouden voor medewerkers met bestuurlijk c.q. strategisch 
managementtalent. 

• Jaarlijks, zo ook in 2021, wordt een scholings- en inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor 
leden van de raden van commissarissen.  

 
6.4.2 Thesaurus 
Een groeiende groep mensen, onder wie oudere senioren, heeft extra aandacht nodig bij het 
zelfstandig wonen. We stellen hiervoor vastgoed beschikbaar en bieden gemaksdiensten aan. 
Omdat daarbij de hulp nodig is van andere partijen zoeken we via de Thesaurus-groep de 
samenwerking met Prisma, Thebe, Schakelring, RIBW Midden-Brabant, Juvans en ContourdeTwern. 
Ieder vanuit zijn expertise levert een bijdrage aan volwaardig burgerschap voor mensen die 
ondersteuning behoeven.  
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7. Verbindingen  
 
Ultimo 2021 heeft Casade geen verbindingen. 
 

8. Governance 
 
Zie het Verslag van de raad van commissarissen 2021. 
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9. Financiën en financiële continuïteit 
 
In het Financieel verslag 2021 en de Jaarrekening 2021 is een uitgebreidere beschouwing van de 
financiën en de financiële continuïteit opgenomen. Hieronder de beleidsmatige beschouwing op de 
ontwikkeling van de marktwaarde, de beleidswaarde en verschil tussen beiden. 
 
9.1 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde 
De vastgoedportefeuille van Casade heeft in 2021 een flinke stijging van de marktwaarde 
ondergaan. De totale waarde van de vastgoedportefeuille is met € 217,5 miljoen gestegen tot een 
waarde van € 1.797 miljoen. Dit betreft een waardestijging van 13,8%. De prijsontwikkeling van de 
koopmarkt is dus ook terug te zien in de ontwikkeling van de marktwaarde van huurwoningen. 
 
9.2 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde 
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de 
marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de 
marktwaarde als vertrekpunt neemt. De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal 
toezicht model van de Aw en het WSW. De beleidswaarde is lager dan de marktwaarde doordat 
Casade een lagere huur dan de markthuur rekent, doordat we meer investeren in onderhoud en 
meer kosten maken voor beheer van de woning. 
De vastgoedportefeuille van Casade heeft in 2021 een stijging van de marktwaarde ondergaan. De 
totale beleidswaarde van de vastgoedportefeuille is met € 88 miljoen gestegen tot een waarde van  
€ 939 miljoen. Dit betreft een waardestijging van 10,3%.  
 
9.3 Analyse van de beleidswaarde versus de marktwaarde 
Het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde wordt gevormd door op de marktwaarde een 
viertal afslagen te hanteren. Dat levert voor 2021 de volgende kengetallen op: 

• Gemiddelde marktwaarde per woning per m²:                  €  1.788,- (2020: € 1.566,-) 

• Gemiddelde beleidswaarde per woning per m²:                €     885,- (2020: € 800,-) 
 
In 2021 bedroeg de afslag op de marktwaarde 52,3%. Deze afslag laat zich als volgt verklaren: 

• Op-/afslag beschikbaarheid (bij mutatie doorexploiteren i.p.v. uitponden): 3,7 % (2020: -6,7%) 

• Afslag betaalbaarheid (bij mutatie streefhuur i.p.v. markthuur):           -36,4 % (2020: -31,3%) 

• Afslag kwaliteit (eigen onderhoud ingerekend i.p.v. normatief):           -12,1 % (2020: -5,7%) 

• Afslag beheer (eigen beheerskosten ingerekend i.p.v. normatief):              -2,9 % (2020: -2,4%) 
 
9.4 Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van 
het vastgoed in exploitatie 
 
Het bestuur van Casade heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen 
dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in 
lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit - en het niet DAEB bezit in 
exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 858 miljoen 
(2020: 728 miljoen). 
Dit impliceert dat circa 64% (2020: 63%) van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange 
termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan 
fluctuaties onderhevig. Het eigen vermogen o.b.v. de beleidswaarde is in 2021 € 490,3 miljoen 
(2020: € 431,2 miljoen).  
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Verslag van de Ondernemingsraad Casade 
 
Inleiding 
In dit jaarverslag blikken wij terug op het afgelopen kalenderjaar. In 2021 is vooral de werkdruk 
binnen de organisatie een belangrijk onderwerp geweest voor de OR. Daarnaast is ook dit jaar 
Corona en hoe alles rondom dit onderwerp invloed heeft gehad op Casade aan de orde geweest.  
 
Samenstelling Ondernemingsraad   
De volgende personen nemen zitting in de OR per 1 januari 2021: 
 

• Michiel van Amelsfort  : voorzitter (Centraal kantoor) 

• Linda Verheijen   : secretaris (Centraal kantoor) 

• Corinne van der Linden  : lid (Centraal kantoor) 

• Dave Castelijns   : lid (vestiging Dongen/Kaatsheuvel)  

• Ingrid van Dijk   : lid (vestiging Dongen/Kaatsheuvel) 
 
In december 2021 heeft een digitale OR-verkiezing plaatsgevonden waarbij er acht kandidaten 
waren voor de vijf beschikbare plaatsen. Van de 127 kiesgerechtigde medewerkers brachten er 103 
hun stem uit. De volgende personen zijn per 1 januari 2022 gekozen om de nieuwe OR te vormen: 
 
• Michiel van Amelsfort  : voorzitter (Centraal kantoor) 
• Ingrid van Dijk   : secretaris (vestiging Dongen/Kaatsheuvel) 
• Pleuni Kronenberg  : lid (Afdeling Wonen) 
• Paula Timmermans  : lid (Afdeling Wonen)  
• Dave Castelijns:   : lid (vestiging Dongen/Kaatsheuvel) 
 
Aantal vergaderingen 
De OR heeft in 2021 vier reguliere overlegvergaderingen met de directeur-bestuurder gehad en vier 
extra overleggen (over werkdruk). Ter voorbereiding van deze (overleg)vergaderingen heeft de OR 
15 overleggen gehad.  
Met een afvaardiging van de Raad van commissarissen was er eenmaal overleg. Hier was werkdruk 
het belangrijkste onderwerp. 
 
Onderwerpen van gesprek en overleg 
 
Advies- en instemmingszaken Casade 
De OR heeft in 2021 geen formele advies- en instemmingsaanvragen vanuit de directeur-
bestuurder ontvangen. 
  
Diverse besproken zaken Casade 
Hoewel er in 2021 geen formele advies- en instemmingsaanvragen zijn geweest heeft de OR met de 
bestuurder veelvuldig overleg gehad over vooral de werkdruk. Hieronder een overzicht van de 
onderwerpen die in de overlegvergaderingen aan de orde zijn geweest: 

• Werkdruk binnen de organisatie 
Werkdruk is een standaard bespreekpunt in het overleg met de directeur bestuurder. In 2021 
liep de werkdruk vooral bij de afdelingen Wonen, Wijken en Vastgoed dermate hoog op dat de 
OR in april via een gesprek en brief de zorgelijke situatie rondom de werkdruk extra onder de 
aandacht heeft gebracht. Doel van de brief was om de zorgelijke situatie nog meer onder de 
aandacht te brengen en kenbaar te maken dat de maatregelen die genomen waren tot dan 
onvoldoende bleken te werken. Hiermee is werkdruk het belangrijkste onderwerp geweest in 
2021. Ook in 2022 blijft de OR dit nauwgezet monitoren en bespreken met de bestuurder.   
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• Bedrijfsarts 
De huidige constructie / samenwerking is opgezegd, waarbij onze bedrijfsarts heeft aangegeven 
een deel van 2022 niet beschikbaar te zijn. Vanwege dit is met de OR besproken wat de 
voorkeur geeft; direct op zoek gaan naar een samenwerking voor langere termijn of voor een 
korte periode een oplossing zoeken, waarbij wellicht daarna de samenwerking met de huidige 
bedrijfsarts weer voortgezet kan worden. Voor de 2e optie is gekozen. Er is gekozen voor een 
interim bedrijfsarts, die gekozen is na een kennismakingsgesprek met de OR.  
  

• Nieuwe (externe) vertrouwenspersoon  
Na het overlijden van de externe vertrouwenspersoon integriteitskwesties is voorgesteld om 
deze functie onder te brengen bij de huidige externe vertrouwenspersoon voor 
arbeidsomstandigheden (mevr. Wiltink). De OR heeft na een gesprek met mevr. Wiltink 
hiermee ingestemd.  
Daarnaast is door het vertrek van de HR-adviseur de functie van interne vertrouwenspersoon 
komen te vervallen. In overleg met de OR is afgesproken dat er geen interne 
vertrouwenspersoon meer wordt aangesteld maar dat mevr. Wiltink optreedt als enige 
vertrouwenspersoon binnen Casade. Afgesproken wordt dat de vertrouwenspersoon zich nog 
aan de collega’s voorstelt via het ‘rondje van Roel’ en het communicatieportaal.  
 

• Corona  
Standaard op de agenda staan de maatregelen die het Casade crisisteam neemt. Gezondheid 
staat voorop. De OR onderschrijft de genomen maatregelen. 

 

• Nieuw kantoor 
De vorderingen met betrekking tot het nieuwe kantoor is ook een vast agendapunt in het 
overleg met de directeur bestuurder  

 

• Collectieve verlofdagen 2022 
 

• Visitatie 2021  
In 2021 is er bij Casade weer een visitatie uitgevoerd. Ook een afvaardiging van de OR heeft een 
gesprek gehad met de visitatiecommissie.  
 

• MOM 
Sinds 2015 heeft er geen officiële MOM meer plaatsgevonden door Effectory. Inmiddels heeft 
Effectory ook allerlei andere meetmethoden naast het ‘grote onderzoek’ dat voorheen elke drie 
jaar werd gedaan. Begin 2022 wordt er een werkgroep gevormd die verder gaat bekijken hoe 
we medewerkers gaan bevragen.  

 
Raadplegen en informeren achterban  
Eind 2021 hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor de OR. In het reglement van de OR is 
opgenomen dat zittende leden maximaal twee achtereenvolgende termijnen zitting mogen nemen 
in de OR. Door deze regel zouden drie van de vijf huidige OR-leden zich niet meer verkiesbaar 
mogen stellen. De OR vond dit voor de voortgang en bezetting van de OR onwenselijk. Vandaar dat 
via een enquête aan medewerkers is gevraagd of ze akkoord zijn met schrappen van deze regel. 102 
collega’s hebben hun stem uitgebracht en 88,24% was het eens met het schrappen van de regel. 
Hiermee is de maximale zittingstermijn voor zittende OR-leden komen te vervallen.  
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Bedrijfsarts 
In 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden met de bedrijfsarts en de OR. Daarnaast is de 
bedrijfsarts ook uitgenodigd in een overlegvergadering met de bestuurder en de OR om werkdruk 
te bespreken. 
 
Training en advies 
In 2021 heeft de OR geen trainingen gevolgd.  
 
Lente Platform ondernemingsraden 
Het Lente-platform heeft als doel kennisuitwisseling (op actuele zaken) en scholing. In 2021 zijn er 
vier digitale bijeenkomsten geweest. Deelnemende OR’en zijn: AlleeWonen, Area, Casade, 
Leystromen, Stadlander, Thuis, WEL, WonenBreburg en Zayaz.  
Een aantal onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan bod zijn gekomen zijn: 

• Corona en hoe wordt daar mee omgegaan binnen de corporaties in de brede zin van het 
woord, faciliteiten, vergoedingen, bedrijfs-eigen afspraken etc. 

• Cao-onderhandelingen. 

• Veranderingen waar elke organisatie mee te maken heeft, zoals wisseling van bestuurders / 
management en reorganisaties. 

 
Sluiting 
Ook in 2021 heeft Corona veel invloed gehad op ons werk en leven. De omstandigheden waren 
verre van ideaal en voor sommigen van ons zelfs heel erg moeilijk. Desondanks hebben we met z’n 
allen ontzettend hard gewerkt om alle werkzaamheden uit te blijven voeren en onze 
dienstverlening naar huurders op peil te houden. Hier mogen we heel erg trots op zijn!  
De OR blijft alert op alle ontwikkelingen binnen de organisatie en voelt zich uitgedaagd zijn rol 
hierin op een adequate wijze te blijven vervullen. Daarnaast kunnen medewerkers te allen tijde 
zaken onder de aandacht brengen bij de OR-leden.  
 
Namens de Ondernemingsraad Casade.  
 
 
 
Michiel van Amelsfort     Ingrid van Dijk 
 
 
 
Voorzitter       Secretaris 
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Verslag van de raad van commissarissen 
 
1. Voorwoord 
 
Duurzaam dichtbij 
Toen we met veel betrokkenen in 2019 het ondernemingsplan opstelden, konden we niet 
vermoeden dat de titel ‘Duurzaam dichtbij’ bijzonder goed zou passen bij de periode die volgde. 
Immers, corona heeft ons geleerd hoe beklemmend het is als mensen afstand moeten bewaren van 
elkaar. Niet alleen in de persoonlijke sfeer, maar ook in de werkomgeving. Als corporatie willen we 
juist dichtbij mensen staan. Wonen is niet alleen een kwestie van stenen, maar vooral ook van 
mensenwerk, samenleven en een thuis creëren. 
Als raad van commissarissen hebben we grote waardering voor het begrip dat onze huurders, onze 
maatschappelijke partners, ons bestuur en onze medewerkers voor elkaar hebben opgebracht in 
het tweede coronajaar. Daardoor en door veel extra inzet zijn prima prestaties geleverd. Dit 
jaarverslag geeft daar een goed beeld van. Samen mogen we daar heel trots op zijn. En dat zijn we. 
Een extra bevestiging daarbij is het oordeel dat de visitatie laat zien. Samen met het oordeel van de 
huurders geeft dat het vertrouwen dat we goed bezig zijn en dat we maatschappelijk presteren 
naar vermogen. 
Bij het schrijven van dit voorwoord is opnieuw sprake van een veranderend tijdsgewricht. Er was al 
sprake van forse tekorten in het aanbod van huisvesting. Maar de komst van vluchtelingen uit 
Afghanistan in het najaar van het 2021 en van vluchtelingen uit de Oekraïne in het voorjaar van 
2022 zet extra druk op onze woningmarkt. Natuurlijk wil Casade er ook voor deze groepen zijn. 
Solidariteit is een mooi woord, maar ook een moeilijk woord. Zeker als je het in de praktijk moet 
brengen. Want we beseffen dat de nood van de een niet de nood van de ander hoeft te zijn. Als 
toezichthouders hechten we aan een evenwichtig beleid voor alle doelgroepen. Maar nood kan ook 
wet breken. Dat betekent dat we enerzijds inzetten op snelle maatregelen voor flexibele inzet van 
wooncapaciteit, en anderzijds voor 200% gaan voor de lopende en de geplande projecten. 
In dit verslag treft u aan waar we in 2021 onze energie op hebben ingezet. We hopen dat u als lezer 
ook ziet wat wij zien: een Casade-organisatie die betrokken, solide, betrouwbaar, gezond, 
ondernemend en presterend is. Een Casade in het hart van de lokale samenlevingen van de 
gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. En duurzaam dichtbij.  
 
Hans Janssen 
Voorzitter raad van commissarissen 
  



29 
 

2. Wettelijk kader en governance 
 
2.1 Voldoen aan Woningwet 
Volgens de Woningwet richten corporaties zich op hun kerntaak, het huisvesten van de doelgroep, 
met daarbij een sterke legitimatie vanuit huurders en gemeenten en een stevige lokale verankering. 
De risico’s in de sociale huursector worden beperkt door verscherping van intern en extern 
toezicht. De Woningwet stelt hiervoor de kaders, die zijn uitgewerkt in het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 en de ministeriële regeling. 
 
2.2 Governancecode Woningcorporaties 2020 
De Governancecode Woningcorporaties is niet vrijblijvend. Het is verplicht de code te volgen voor 
leden van koepelorganisatie Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 
(VTW) en dus ook voor Casade en haar raad van commissarissen.   
De code kent twee typen bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’. Op een aantal bepalingen is 
afwijking niet mogelijk, hiervoor geldt uitsluitend ‘pas toe’. Voor de overige bepalingen geldt dat 
corporaties daarvan kunnen afwijken als dit tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog 
steeds in de geest van het principe gehandeld te worden en moet de corporatie op inzichtelijke 
wijze onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt.  
 
2.2.1 Visie op opdrachtgeverschap 
Volgens de Governancecode hebben bestuur en raad van commissarissen een visie op 
opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen. Een beleid dat de beginselen van 
aanbesteden, te weten gelijke behandeling, objectiviteit, transparantie en proportionaliteit 
onderschrijft. 
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Casade dateert uit 2014. In zijn managementletter 
adviseert de accountant om het inkoopbeleid te herijken en te waarborgen dat het inkopen via de 
diverse inkoopvormen een plaats krijgt in het inkoopbeleid.   
Aanpassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is voorzien in de eerste helft van 2022. Bij die 
gelegenheid zal ook een visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen worden 
geformuleerd. 
 
2.2.2 Visie op toezicht en bestuur 
Volgens de Governancecode hebben bestuur en raad van commissarissen een gezamenlijke visie op 
besturen en toezicht houden. Bij gelegenheid van de zelfevaluatie van de raad over 2020 is 
afgesproken om tot deze gedeelde visie te komen. Daar is in het verslagjaar aan gewerkt.  
Raad van commissarissen en bestuur onderschrijven het belang van het hebben van een gedeelde 
en gedragen visie op de wijze van besturen en toezichthouden en op het samenspel tussen beide. 
Bij het maken van deze visie op bestuur en toezicht is niet alleen uitgegaan van de Governancecode 
Woningcorporaties 2020, maar ook van het ondernemingsplan ‘Duurzaam dichtbij’ van Casade, 
alsmede van de persoonlijke en gedeelde drijfveren, normen en waarden van de commissarissen.  
Daarbij is niet gestreefd naar volledigheid; er is bewust gekozen voor een compacte en 
pragmatische invulling, zodanig dat het document daadwerkelijk als leidraad en hulpmiddel kan 
dienen bij de uitoefenen van de maatschappelijke taak, zijnde het zorgen voor goede en betaalbare 
woningen in een leefbare buurt voor mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare 
groepen. De Visie op toezicht en bestuur is begin 2022 vastgesteld. 
 
2.2.3 Beoordeling functioneren accountant 
Volgens de Governancecode Woningcorporaties maken het bestuur en de auditcommissie ten 
minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe 
accountant. De laatste beoordeling vond plaats in 2019. Dat betekent dat in 2023 weer een 
uitgebreide beoordeling wordt gedaan. 
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3. Toezichthoudende rol 
 
3.1 Toezicht op financiële prestaties 
Via de viermaandelijkse rapportage houdt de raad toezicht op de financiële en operationele 
prestaties.  
 
3.1.1 Jaarstukken 2020 
In de vergadering op 31 mei 2021 bespraken we de jaarstukken over 2020 met de accountant. 
De jaarstukken sluiten met een negatief jaarresultaat van € 17,7 miljoen met name als gevolg van 
een waardevermindering in de vastgoedportefeuille door onrendabele toppen bij investeringen. De 
cijfers laten ook zien dat in het verslagjaar € 31 miljoen is geïnvesteerd in de vastgoedvoorraad; een 
toename van € 20,4 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor.   
De accountant constateert in zijn accountantsverslag dat: 

• De beleidswaarde en marktwaarde in verhuurde staat van het bezit in exploitatie juist zijn 
bepaald en als zodanig zijn verwerkt in de jaarrekening, met uitzondering van een niet 
materieel verschil dat is veroorzaakt door nadere guidance nadat de marktwaarde reeds 
bepaald was; 

• De fiscale positie is bepaald in overeenstemming met de geldende verslaggevingsregels;  

• De waardering van het ontwikkelde vastgoed juist is bepaald, inclusief de benodigd geachte 
voorziening onrendabele top. 

 
3.1.2 Managementletter 2020 
In de vergadering op 22 maart 2021 bespraken we de Managementletter 2020 van de accountant. 
In dit document rapporteert de accountant over de voortgang van de controle, recente 
ontwikkelingen en de visie op de interne beheersing. Daarnaast meldt de accountant enkele 
procesbevindingen en doet hij aanbevelingen op het gebied van de administratieve organisatie.  
De managementletter is van tevoren uitvoerig besproken met de auditcommissie, in aanwezigheid 
van de accountant. De accountant gaf in dat overleg aan dat hij Casade als een professionele 
organisatie ziet. Een organisatie die zelf, op een niveau dat past bij de omvang van de organisatie, 
in control wil zijn en werk maakt van de actiepunten uit eerdere controles.  
Naar aanleiding van de managementletter zijn in de organisatie (proces)maatregelen getroffen. 
 
3.1.3 Begroting 2022 
In de vergadering op 22 november 2021 hebben we de Begroting 2022 goedgekeurd.  
In de Begroting 2022 en meerjarenprognose tot en met 2026 is een stevig investeringsprogramma 
opgenomen. Casade investeert de komende vijf jaar € 346 miljoen (2022: € 60,1 miljoen) in circa 
1.031 nieuwe woningen, het verbeteren van ruim 1.230 woningen en het vervangen van het dak 
van 545 woningen binnen het programma ‘dakenstroom’. Dit is circa 23% van de portefeuille.  
Om dit te financieren sluit Casade de komende vijf jaar voor € 233 miljoen aan nieuwe leningen af. 
De schuld stijgt in vijf jaar van € 433 miljoen naar € 625 miljoen; een stijging met € 192 miljoen. 
Desondanks blijft de financiële positie van Casade goed en blijft ze -bij gelijkblijvende externe 
omstandigheden- de komende jaren voldoen aan de financiële ratio’s van de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).  
Daarbij realiseert de raad zich dat Casade de financiële grenzen zal naderen. En dat vraagt dus dat 
we de ontwikkelingen goed monitoren en voldoende bijsturingsmogelijkheden houden. 
 
3.1.4 Leningruil Vestia 
Het derivatenschandaal betekende in 2012 bijna het einde van de landelijk opererende corporatie 
Vestia. Die derivaten zijn grotendeels afgekocht en omgezet in leningen. Vestia heeft de afgelopen 
jaren bezuinigd, woningen verkocht en huren verhoogd. Maar dit bleek niet voldoende. Door de 
hoge schulden met lange looptijden en hoge rentepercentages was er nog steeds een groot 
financieel probleem.  
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Casade is een van de 250 corporaties die vanuit hun volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid een 
bijdrage hebben geleverd om de financiële problemen van Vestia structureel op te lossen. Een 
bijdrage die bestaat uit het ruilen van een duurdere lening van Vestia tegen een goedkopere lening 
van Casade. De raad is hiermee akkoord gegaan.  
In het verlengde daarvan heeft de raad zijn goedkeuring gegeven aan het aantrekken van een 
lening om deze leningruil mogelijk te maken.  
 
3.1.5 Strategisch Programma WSW 
Om meer zekerheden in te bouwen heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een strategisch 
programma geformuleerd. Een programma dat zich richt op een toekomstbestendig borgstelsel. 
Daardoor kunnen corporaties ook in de toekomst tegen gunstige voorwaarden geld lenen om hun 
(DAEB-)activiteiten te realiseren.  
Op grond van het aangepaste borgstelsel is iedere WSW-deelnemer verplicht om een obligolening 
aan te gaan om voor borging in aanmerking te komen. De raad heeft daaraan zijn goedkeuring 
gegeven. 
Een andere verplichting die uit het strategisch programma voortvloeit betreft het verstrekken van 
een nieuwe volmacht aan het WSW ter meerdere zekerheidstelling. Ook hieraan heeft de raad zijn 
goedkeuring gegeven.  
 
3.1.6 Nieuw kantoor Casade 
De organisatie en haar medewerkers zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Op dit moment is 
Casade gehuisvest in enkele decentrale locaties (Vredesplein Waalwijk, Balade Waalwijk, Minister 
Goselinglaan Dongen). Om de samenwerking te bevorderen, wil de organisatie meer ontmoeting 
tussen medewerkers laten ontstaan en op en vanuit één locatie gaan werken. Daarvoor zijn enkele 
locaties bekeken waarbij de keuze uiteindelijk is gevallen op de voormalige kantoorlocatie van 
Casade aan de Jan de Rooijstraat in Kaatsheuvel. De bedoeling is om op die locatie een nieuw -
centraal- kantoor te bouwen. De bestuurder heeft zijn voorkeur aan de raad voorgelegd.  
De raad heeft hier heel kritisch naar gekeken, zowel naar het proces als naar de voorgestelde 
keuzes. Voor de raad was hierbij het uitgangspunt ‘sober en doelmatig’ leidend. Daarbij heeft de 
raad de controller gevraagd om een oordeel over de totstandkoming van de investeringskosten. 
De raad is uiteindelijk na uitvoerige discussie in principe akkoord gegaan met de bouw van een 
nieuw kantoor op de locatie Jan de Rooijstraat Kaatsheuvel en heeft daarbij de bovengrens van het 
budget aangegeven. Een definitief besluit volgt in 2022 op basis van een concreet 
investeringsvoorstel.  
De raad geeft de bestuurder mee dat het nieuwe gebouw moet zorgen voor de juiste uitstraling en 
dat het past bij de ambities van Casade, met name waar het gaat over duurzaamheid.  
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3.1.7 Auditcommissie 
De raad laat zich over financiële onderwerpen adviseren door de auditcommissie. 
De auditcommissie, bestaande uit de commissarissen C. Borgers en A. van Dal-Peters, kwam in het 
verslagjaar vijf keer bijeen met het bestuur, de manager Financiën en waardesturing, de controller 
en de bestuurssecretaris: 
 

Datum Onderwerp Advies aan raad 

8 februari Managementletter 2020 (in bijzijn accountant) 
Verantwoordingsrapportage  
Interne risicobeheersing en controlesysteem 
Auditplan 2021 

Kennisneming 
Kennisneming 
Accordering 
Vaststelling 

20 mei Jaarstukken 2020 en Accountantsverslag 2020 (in bijzijn 
accountant) 
Verantwoordingsrapportage 
Strategisch Programma WSW 

Vaststelling c.q. goedkeuring 
Kennisneming 
Kennisneming 

28 juni Risicomanagement 
Nieuwe volmacht WSW 

Accordering 
Goedkeuring 

4 oktober Verantwoordingsrapportage 
Aantrekken geldlening t.b.v. leningenruil Vestia 
Aanpak interne controle dagelijks onderhoud 
Obligolening WSW 

Kennisneming 
Accordering 
Accordering 
Accordering 

15 november  Wijziging Investeringsstatuut (stichtingskosten/rendementseisen) 
Begroting 2021 
Controleplan 2021 

Goedkeuring 
Goedkeuring 
Accordering 

 
3.2 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 
Via de viermaandelijkse rapportage houdt de raad toezicht op de volkshuisvestelijke en 
maatschappelijke prestaties.  
 
3.2.1 Volkshuisvestelijke verantwoording 
Het volkshuisvestingsverslag dient de volkshuisvestelijke verantwoording over de geleverde 
prestaties te bevatten. Het verslag moet ook inzicht geven in de wijze waarop invulling is gegeven 
aan de met de gemeenten en de huurdersorganisaties gemaakte prestatieafspraken in relatie tot 
de van rijkswege benoemde prioriteiten.  
We zijn van mening dat het Volkshuisvestingsverslag 2021 daaraan voldoet en de verantwoording 
op het gebied van de volkshuisvesting voldoende beschrijft. 
 
3.2.2 Klachtenbehandeling 
Huurders en woningzoekenden die niet tevreden zijn over de afhandeling van een klacht kunnen 
zich wenden tot de Geschillencommissie Woningcorporaties regio Midden-Brabant. Het bestuur 
heeft de raad geïnformeerd over de in totaal acht geschillen die de geschillencommissie ontving 
over Casade en waarin de commissie de volgende uitspraak heeft gedaan: 
 

Onderwerp van geschil Gegrond Ongegrond  Totaal 

Vervallen inschrijving  1 1 

Schade, gebreken of uitvoering van reparties aan de woning  1 1 

Inbreuk op privacy  1 1 

Afwijzing van aanvraag van vergunning of verzoek over woning 1 1 2 

Sloop van de woning  1 1 

Opnemen van kosten in serviceabonnement 1  1 

Onveilige situatie door reparaties  1 1 

Totaal 2 6 8 
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3.2.3 Onderhoud 
Eind 2017 heeft Casade het dagelijks onderhoud uitbesteed aan twee aannemingsbedrijven via een 
ketenpartnerschap waarbij afspraken zijn vastgelegd in een aannemingsovereenkomst. Snel bleek 
dat sprake was van forse kostenoverschrijdingen en dat onvoldoende beheersing van het proces 
plaatsvond. Uit interne analyse bleek dat de oorzaken zowel intern als extern lagen.  
Eind 2018 is een maatregelenpakket vastgesteld met als doel de effectiviteit en efficiency van het 
proces en de kosten te verbeteren. Omdat dit niet tot het gewenste resultaat leidde is afscheid 
genomen van de bedrijven en zijn per 1 april 2021 nieuwe partijen geselecteerd met aangescherpte 
maatregelen om het professioneel opdrachtgeverschap beter te borgen.  
Op verzoek van de raad is afgesproken om de controller in het najaar van 2021 een interne controle 
te laten uitvoeren op het onderhoudsproces. Dat is ook het juiste moment om te kunnen 
vaststellen in hoeverre de maatregelen, die met de komst van de nieuwe partijen zijn genomen, zijn 
geïmplementeerd.  
Het rapport over de interne controle op het dagelijks onderhoud is begin 2022 in de raad 
geagendeerd.  
 
3.2.4 Goedkeuring investeringen 
Met de goedkeuring van de Begroting 2022 hebben we budgettaire goedkeuring gegeven aan de 
volgende projecten met een investeringsbedrag boven € 3 miljoen: 

• Nieuwbouw van 28 woningen Lommerrijk Loon op Zand 

• Sloop en nieuwbouw van 50 woningen Van Rijckevorselstraat e.o. Loon op Zand 

• Sloop en nieuwbouw 94 woningen Heuveleind Dongen 

• Verbeteren van 104 woningen Domela Nieuwenhuisstraat e.o. Waalwijk 

• Verbeteren van 94 woningen Albert Rousselstraat e.o. Waalwijk 

• Verbeteren van 57 woningen Prof. Piersonstraat e.o. Waalwijk 
 
3.2.5 Verkoop Medisch Centrum Beljaart 
Casade bezit naast huurwoningen nog zakelijk vastgoed. De strategie van Casade is erop gericht om 
dit bezit te verkopen en de middelen die daarmee vrijkomen in te zetten voor de sociale 
doelstelling.  
De raad heeft als zodanig goedkeuring verleend aan de verkoop van het Medisch Centrum Beljaart 
Dongen. 
 
3.2.6 Visitatie 
De Woningwet verplicht corporaties om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te laten 
voeren. In het verslagjaar stond dat weer op de rol voor Casade. 
De opdracht tot het uitvoeren van de visitatie hebben bestuur en raad van commissarissen 
verleend aan Ecorys. Bij het visitatietraject was er actieve betrokkenheid van de raad, zowel 
omwille van een goed verloop van de visitatie als het verantwoorden over en leren van de 
uitkomsten van visitatie.  
Het visitatietraject is door Ecorys afgesloten met een rapport waar bestuur en raad van 
commissarissen blij mee zijn. De vier eindcijfers waarin de visitatiecommissie haar oordeel uitdrukt 
zijn allemaal tussen de 7,5 en de 8. Natuurlijk zijn er ook aandachts- en verbeterpunten. Casade 
gaat daarmee aan de slag.  
 
3.3 Toezicht op stakeholderdialoog 
Volgens de Governancecode Woningcorporaties spreekt het bestuur minimaal eenmaal per jaar 
met de raad over de omgang met en de participatie en invloed van belanghebbenden en oriënteert 
de raad zich regelmatig over wat er onder de gemeenten, huurders en andere stakeholders leeft.  
De relatie met belanghebbenden, zowel intern als extern, is besproken in het overleg van de 
remuneratiecommissie met de bestuurder.   

https://corporatiestrateeg.nl/hoe-werkt-de-woningwet-in-jouw-werkgebied/
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De bijdrage van een corporatie aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente komt in 
samenwerking tussen gemeenten, huurdersorganisatie en corporatie tot stand. Daartoe doet de 
corporatie jaarlijks een voorstel (een bod) van haar bijdrage aan de gemeente, welk bod uiteindelijk 
leidt tot prestatieafspraken. 
We zijn geïnformeerd over het proces met de gemeenten en de huurdersorganisaties om te komen 
tot de bijdrage van Casade aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeenten in het werkgebied 
van Casade, en de daaruit voortvloeiende prestatieafspraken. 
 
De viering van bijzondere momenten in nieuwbouw- en verbeteringsprojecten, bijvoorbeeld de 
start bouw of het bereiken van het hoogste punt, geschiedt vaak in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van huurders, gemeenten en samenwerkingspartijen. We oriënteren ons bij 
die gelegenheden wat er onder de belanghebbenden leeft.  
 
Via dit verslag leggen we aan belanghebbenden verantwoording af over ons toezicht. Het verslag 
van de raad van commissarissen vindt u op www.casade.nl. 
 
3.4 Toezicht op risicobeheersing 
Via de viermaandelijkse rapportage houden we toezicht op de beheersing van risico’s. Zo worden in 
de rapportage de meest risicovolle nieuwbouw- en verbeteringsprojecten toegelicht en wordt de 
raad geïnformeerd over de strategische risico’s en beheersingsmaatregelen.  
Daarnaast is risicomanagement een onderwerp dat jaarlijks in de raad wordt besproken. In de 
vergaderingen op 22 maart en 5 juli 2021 is gesproken over risicomanagement, risicobeheersing en 
control in de organisatie in het algemeen en het interne risicobeheersings- en controlesysteem en 
het auditjaarplan in het bijzonder.  
 
Wij zijn van mening dat het risicobesef in de organisatie groot is, dat de risico’s verantwoord zijn 
gezien het maatschappelijk doel van de organisatie en dat de bestuurder transparant is over de 
risico’s en het risicomanagement. 
 
In zijn managementletter merkt de accountant op dat voor de secundaire processen niet alle 
risico’s worden gemitigeerd en dat de vastlegging van de interne beheersingsmaatregelen niet 
altijd voldoende is. De accountant adviseert om positionpapers voor de belangrijkste posten in de 
jaarrekening verder uit te werken en de uitgevoerde interne beheersingsmaatregelen vast te 
leggen. Ook de Autoriteit woningcorporaties vraagt hier aandacht voor in haar Toezichtsbrief over 
2021.  
De organisatie gaat hiermee aan de slag en de raad houdt hier een vinger aan de pols. 
 
3.4.1 Investeringsstatuut 
Casade maakt bij haar (des)investeringen ten behoeve van de volkshuisvesting gebruik van een 
investeringsstatuut. Het statuut biedt een formeel kader voor (des)investeringen, maakt duidelijk 
waar verantwoordelijkheden liggen en biedt de raad een toetsingskader om zijn toezichthoudende 
rol in te vullen. 
Het investeringsstatuut kent een bijlage met maximale stichtingskosten en rendementseisen die 
jaarlijks, bij gelegenheid van goedkeuring van de begroting, wordt geactualiseerd. Omdat dit 
statuut een belangrijke toetssteen is voor het forse investeringsprogramma van Casade de 
komende jaren,  wordt de ontwikkeling van dit document door de raad kritisch gevolgd.  
 
3.5 Toezicht op verbindingen 
Sinds medio 2018 kent Casade geen verbindingen meer.  
 
 
 

http://www.casade.nl/
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3.6 Beoordeling door Aw en WSW 
 
3.6.1 Beoordeling door Aw 
De Aw beoordeelt corporaties op basis van het gezamenlijk beoordelingskader van Aw en WSW. Bij 
het onderzoek richt de Aw zich op de governance, terwijl het WSW zich richt op het bedrijfsmodel. 
Gezamenlijk beoordelen ze de financiële continuïteit. Als zodanig ontvangt elke corporatie jaarlijks 
een zogeheten toezichtsbrief.  
Het basisonderzoek vormt voor de Aw geen aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren. De 
risico-inschatting voor de meeste onderdelen is laag. De Aw signaleert een mogelijk risico als het 
gaat om sturing en beheersing-risicomanagement. Omdat ze dat als een midden-risico kwalificeert 
legt ze geen interventies op, maar maakt ze een toezichtafspraak over het borgen van 
risicomanagement in de organisatie.  
 
Daarnaast ontvangt Casade jaarlijks het zogeheten rechtmatigheidsoordeel van de Aw. De Aw kijkt 
daarbij naar zaken als passend toewijzen, huursombenadering, de Wet Normering Topinkomens en 
de naleving van specifieke wettelijke bepalingen.  
De Aw meldt in haar rechtmatigheidsoordeel over 2020 geen onrechtmatigheden te hebben 
geconstateerd. 
 
3.6.2 Beoordeling door WSW 
Het WSW zorgt ervoor dat corporaties tegen gunstige rentetarieven geld kunnen lenen. Daartoe is 
een zekerheidsstructuur ontwikkeld met het rijk en de gemeenten als achtervang en stelt het WSW 
eisen aan de financiële huishouding van een corporatie. Daarvoor hanteert het WSW een 
risicobeoordelingsmodel (financial en business-risks) en stelt het jaarlijks het borgingsplafond vast, 
dat de maximale omvang aangeeft van de geborgde leningenportefeuille. 
In haar beoordeling over 2021 kwalificeert het WSW Casade als een corporatie met een laag tot 
gemiddeld risicoprofiel. Het WSW ziet Casade als een solide corporatie en acht de kwaliteit van het 
bedrijfsmodel van Casade van voldoende niveau, evenals het managementmodel en de interne 
sturing en beheersing. 
Het Financieringsstrategiedocument, waar het WSW naar vraagt, zal het WSW in het eerste 
kwartaal van 2022 worden toegezonden. 
 
4. Klankbordfunctie 
Naast zijn rol als toezichthouder en werkgever dient de raad het bestuur -op basis van expertise en 
het eigen netwerk- gevraagd en ongevraagd van advies.  
Om meer accent te leggen op onze rol als adviseur organiseren we themabijeenkomsten die 
enerzijds zijn bedoeld voor een meer inhoudelijke verdieping van onderwerpen en anderzijds een 
extra mogelijkheid bieden voor kennismaking met medewerkers van de organisatie.  
De themabijeenkomst in 2021 stond in het teken van het proces om te komen van 
portfoliostrategie tot aanbesteding. Met bestuur en medewerkers uit de organisatie spraken we 
over assetmanagement, de projectmanagementstructuur op de vastgoedafdeling, het 
inkoopproces, contractleveranciersmanagement en de samenwerking met ketenpartners. 
 
Daarnaast hebben we met bestuurder en managementteam een rondgang gemaakt langs een 
aantal in ontwikkeling zijnde of recent afgeronde projecten om zaken ook in de praktijk te zien.  
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5. Werkgeversrol 
5.1 Invulling werkgeversrol bestuur 
5.1.1 Bestuurder 
De bestuursfunctie wordt bekleed door de heer R. van Gurp.  
De heer Van Gurp trad op 1 maart 2011 in dienst van Casade en werd voor vier jaren benoemd in 
de functie van bestuurder. In verband met de fusie van Slagenland Wonen, Vieya en Casade tot 
Stichting Casade in 2014 werd de heer Van Gurp tot 1 juli 2018 herbenoemd als bestuurder.  
Na een positieve zienswijze van de Aw werd de heer Van Gurp op 25 juni 2018 voor een nieuwe 
periode van vier jaar herbenoemd als directeur-bestuurder van Casade. Een volgende 
herbenoeming staat voor 2022 op de agenda.  
 
5.1.2 Nevenwerkzaamheden bestuurder 
De bestuurder is sinds 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer der Staten-
Generaal. Zijn portefeuille in de Senaat omvat Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
Voorafgaande aan zijn benoeming tot senator is een extern onafhankelijk bureau gevraagd een 
oordeel te geven over de verenigbaarheid van beide functies. Het bureau concludeert dat er op 
grond van de Woningwet en de statuten van Casade in juridische zin geen beperkingen zijn ten 
aanzien van een combinatie van beide functies en dat de Wet Normering Topinkomens zich niet 
verzet tegen een functie als lid van de Eerste Kamer naast de functie van bestuurder van Casade.  
Daarnaast heeft de raad met de bestuurder afspraken gemaakt om te voorkomen dat de 
combinatie van beide functies ten koste gaat van de gang van zaken bij Casade. Dit onderwerp staat 
als zodanig ook op de agenda van het jaarlijks overleg van de remuneratiecommissie met de 
bestuurder.  
 
5.1.3 Beoordeling bestuurder  
De raad besluit over benoemingen, beoordelingen en beloningen, schorsing en ontslag van de 
bestuurder en beoordeelt periodiek het functioneren van de bestuurder. De remuneratiecommissie 
voert de gesprekken met de bestuurder over diens functioneren en op basis van haar bevindingen 
spreekt de raad een oordeel uit over het functioneren van de bestuurder.  
 
5.1.4 Beloningskader en beloning bestuurder 
De Wet Normering Topinkomens is leidend voor de bezoldiging van bestuurders. Casade wordt, op 
basis van het aantal eenheden en de omvang van de gemeente, volgens deze wet ingedeeld in 
bezoldigingsklasse G. De beloning van de bestuurder valt binnen deze normering. De in totaal over 
2021 aan de bestuurder uitgekeerde beloning is opgenomen in de jaarrekening. 
 
5.1.5 Remuneratiecommissie  
De raad laat zich over onderwerpen op het gebied van beoordeling en beloning van de bestuurder 
en van de raad adviseren door de remuneratiecommissie. Deze commissie, gevormd door de 
voorzitter en vicevoorzitter van de raad van commissarissen, kwam in het verslagjaar twee maal 
bijeen met de bestuurder.  
De remuneratiecommissie heeft met de bestuurder onder andere gesproken over diens 
lidmaatschap van de Eerste Kamer, met name de mogelijke belangenverstrengeling, de 
beeldvorming daarover buiten Casade en de aan het lidmaatschap verbonden tijdsbesteding. 
Daaruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Daarnaast is gesproken over het 
functioneren van de bestuurder.   
 
5.1.6 Permanente educatie bestuurder  
In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in 
drie jaar 108 PE-punten dienen te behalen. Dit is gebaseerd op 108 studiebelastingsuren zoals 
vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. Door de bestuurder behaalde PE-punten: 
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 2019 2020 2021 Totaal 2019-2021 

R. van Gurp 37,5 30,5 49 117 

 
5.1.7 Aandelen, leningen, garanties 
Er zijn in 2021 aan de bestuurder geen aandelen, leningen of financiële voordelen verstrekt die niet 
onder het beloningsbeleid vallen.  
 
5.2 Organisatiecultuur en integriteit 
5.2.1 Cultuur 
Uit de gesprekken met de bestuurder, het managementteam en de ondernemingsraad maken we 
op dat er binnen Casade sprake is van een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor 
reflectie en tegenspraak, hetgeen ook blijkt uit het visitatietraject in 2021.  
Op verzoek van de raad heeft de visitatiecommissiecommissie specifiek gekeken naar het aspect 
‘tegenkracht’. De commissie is van mening dat binnen Casade medewerkers ook daadwerkelijk de 
ruimte krijgen om deze tegenkracht goed vorm te geven. Ook belanghebbenden worden op 
passende wijze betrokken en gehoord en waar mogelijk probeert Casade op hun wensen in te 
spelen. Dit correspondeert met ons eigen beeld, onder andere gebaseerd op onze jaarlijkse 
gesprekken met managementteam en ondernemingsraad waar de bestuurder niet bij aanwezig is.   
 
De bestuurder is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en zijn feitelijk gedrag draagt bij aan de 
gewenste organisatiecultuur.  
 
Bestuur en raad voorkomen tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere 
besluitvorming en zorgen voor voldoende ruimte en vrijheid om -in de context van toen genomen- 
beslissingen uit het verleden ter discussie te stellen.  
 
5.2.2 Integriteit 
Casade beschikt over een klokkenluidersregeling en een integriteitscode met waarden en normen 
die  medewerkers in acht moeten nemen. De integriteitscode geldt onverkort voor de 
commissarissen. Raad en bestuurder hechten groot belang aan een integere organisatie en zetten 
het onderwerp integriteit regelmatig op de agenda.  
De Integriteitscode en de Klokkenluidersregeling vindt u op www.casade.nl.  
 
6. Samenstelling en functioneren 
6.1 Samenstelling 
6.1.1 Profielschets 
De raad heeft een profielschets voor zijn samenstelling met algemene functie-eisen en specifieke 
deskundigheden om het brede spectrum van de corporatie te kunnen overzien. In 6.1.2 is 
weergegeven aan welk profiel de commissarissen voldoen.  
Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling en diversiteit en ook op 
dit gebied zijn in de profielschets criteria opgenomen. De leden dienen elkaar qua competenties 
aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken, maar moeten elkaar ook 
kritisch kunnen aanspreken. 
De profielschets van de raad van commissarissen vindt u op www.casade.nl. 
 
6.1.2 Samenstelling en rooster van aftreden 
Volgens de statuten bestaat de raad uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. De raad 
telde in het verslagjaar vijf personen, waarvan twee zijn benoemd op voordracht van de 
huurdersorganisatie.  
Op 15 mei van het verslagjaar was J.F.M. Janssen volgens rooster aftredend als commissaris. Na een 
positieve zienswijze van de Aw is de heer Janssen voor een periode van vier jaar herbenoemd als 
commissaris.  

http://www.casade.nl/
http://www.casade.nl/
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Samenstelling van de raad eind verslagjaar: 
Mevr. Drs. A. van Dal-Peters (1976) 

Persoonlijke gegevens Gegevens m.b.t. raad van commissarissen 

Functie: bestuurssecretaris COA 
Nevenfuncties: --- 

Aanvang 1e termijn: 19 maart 2018 
Aanvang 2e termijn: 19 maart 2022 
Aftredend: 19 maart 2022 
Herbenoembaar: Ja 

Rol: Lid auditcommissie  
Profiel: Financieel 

Dhr. Mr. M.M.A.M. Knoops MPM (1953) 

Persoonlijke gegevens Gegevens m.b.t. raad van commissarissen 

Functie: Interim werkzaamheden via Knoops 
Management en Advies 
Nevenfuncties: lid van deskundigenpoule 
VABimpuls 

Aanvang 1e termijn: 1 januari 2015 
Aanvang 2e termijn: 1 januari 2019 
Aftredend: 1 januari 2023 
Herbenoembaar: Nee 
Op voordracht huurdersorganisatie 

Rol: --- 
Profiel: Juridisch, Zorg 

Dhr. Drs. J.F.M. Janssen (1964) 

Persoonlijke gegevens Gegevens m.b.t. raad van commissarissen  

Functie: Burgemeester gemeente Oisterwijk 
Nevenfuncties: Bestuurslid van Steunstichting 
Kamermuziek Tilburg, van Stichting Natuurpark de 
Efteling en van Landelijke Parochie 
Binnenschippers en Kermisexploitanten 

Aanvang 1e termijn: 15 mei 2017 
Aanvang 2e termijn: 15 mei 2021 
Aftredend: 15 mei 2025 
Herbenoembaar: Nee 

Rol: Voorzitter raad 
Lid remuneratiecommissie 
Profiel: Volkshuisvesting, 
Maatschappelijk ondernemen 

Dhr. Drs. C.H.M. Borgers RA (1966) 

Persoonlijke gegevens Gegevens m.b.t. raad van commissarissen 

Functie: Directeur mede-eigenaar Hittech Group 
BV 
Nevenfuncties: Toezichthouder bij Stichting 
Woonpunt Maastricht 

Aanvang 1e termijn: 22 maart 2016 
Aanvang 2e termijn: 22 maart 2020 
Aftredend: 22 maart 2024 
Herbenoembaar: Nee 

Rol: Voorzitter auditcommissie 
Profiel: Financieel 

Mevr. Drs. E.J.A. Wijnberg-van der Wiel (1968) 

Persoonlijke gegevens Gegevens m.b.t. raad van commissarissen 

Functie: Buurtzorgmanager Zorgbedrijf Antwerpen  
Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Special Care 
Gulbarga 

Aanvang 1e termijn: 1 juni 2016 
Aanvang 2e termijn: 1 juni 2020 
Aftredend: 1 juni 2022 
Herbenoembaar: Nee 
Op voordracht huurdersorganisatie 

Rol: Vicevoorzitter raad 
Voorzitter remuneratie-
commissie 
Profiel: Zorg, Personeel en 
Organisatie 

 
Wij zijn van mening dat de profielschets en de hierin opgenomen competenties, deskundigheden 
en ervaringen goed zijn uitgebalanceerd.  
 
Volgens rooster van aftreden ontstaan er in 2022 en begin 2023 twee vacatures in de raad van 
commissarissen. In beide gevallen betreft het commissarissen die op voordracht van de huurders 
zijn benoemd.  
De raad is eind verslagjaar een wervingstraject gestart om in deze twee vacatures te voorzien.  
 
6.1.3 Waarneming bij ontstentenis of belet commissarissen 
De statuten van Casade bepalen dat moet worden voorzien in de situatie van ontstentenis of belet 
van de gehele raad van commissarissen. We hebben besloten dat in dat geval twee personen zullen 
worden betrokken uit de Commissarissenpool van de Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties.  
 
6.1.4 Diversiteit in samenstelling 
Volgens de Wet bestuur en toezicht moet ten minste 30% van de functies in het bestuur en de raad 
van commissarissen worden vervuld door vrouwen. De raad voldoet aan deze norm.   
 
6.2 Functioneren 
6.2.1 Integriteit en onafhankelijkheid 
Wij zijn van mening dat elke commissaris zijn functie in 2021 onafhankelijk heeft uitgeoefend, 
onder meer blijkende uit het feit dat alle commissarissen voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria 



39 
 

zoals omschreven in de Governancecode Woningcorporaties. De raad is er alert op dat mogelijke 
strijdige belangen door zijn leden worden gemeld in de plenaire vergaderingen. De bestuurder 
meldt mogelijke tegenstrijdige belangen bij de voorzitter van de raad. 
 
6.2.2 Meldingsplicht volgens Woningwet 
Voor raden van commissarissen van corporaties geldt op basis van de Woningwet een brede 
meldingsplicht. Bij financiële problemen, dreigende sanering, twijfel over de integriteit bij beleid of 
beheer bij de corporatie, rechtmatigheidskwesties of het niet halen van de toewijzingsnormen, 
dienen zij dit onverwijld te melden aan de Aw.  
In 2021 hebben zich bij Casade geen meldingsplichtige omstandigheden voorgedaan.  
 
6.2.3 Informatievoorziening 
De raad ziet erop toe dat de ontvangen informatie de relevante aspecten laat zien op financieel, 
volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organisatorisch gebied. We ontvangen daartoe elke vier 
maanden een rapportage.  
Om de taken goed te kunnen vervullen hebben we ons regelmatig door de bestuurder laten 
informeren over specifieke onderwerpen, zoals in een themabijeenkomst over het proces van 
portfoliostrategie tot aanbesteding.  
We laten ons ook informeren door relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie en 
winnen  zelfstandig informatie in over de gang van zaken bij Casade. Zo worden jaarlijks gesprekken 
gevoerd met de ondernemingsraad, het managementteam, de huurdersorganisatie en de 
Maatschappelijke Adviesraad. We krijgen daarmee vanuit verschillende invalshoeken informatie 
over het functioneren van Casade. 
Wij zijn van mening dat de planning- en controlcyclus van Casade goed functioneert en toereikende 
informatie genereert voor onze toezichthoudende taak. De specifieke doelen die de organisatie zich 
stelt, zijn vertaald in goed meetbare prestatie-indicatoren en er wordt bijgestuurd als daar 
aanleiding toe is. Verandering van omgeving – zoals wijziging van wetgeving – wordt systematisch 
bijgehouden en de implementatie van veranderingen wordt beheerst. 
 
 
6.2.4 Introductieprogramma 
Nieuwe commissarissen volgen een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de 
functie aan bod komen zoals de verantwoordelijkheden van de commissaris, de financiële 
verslaglegging, governance en educatie. Kennismaking met het managementteam, de 
ondernemingsraad en de huurdersorganisatie maakt onderdeel uit van het introductieprogramma, 
evenals een bezoek aan diverse bouw- en renovatieprojecten van Casade. 
 
6.2.5 Lidmaatschappen 
De leden van de raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). 
Ze ontvangen diverse vaktijdschriften en brochures. De leden worden daarnaast in de gelegenheid 
gesteld om opleidingen te volgen. 
 
6.2.6 Zelfevaluatie 
De raad bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) 
en dat van de individuele leden van de raad. Eens per twee jaar doen we dat onder externe, 
onafhankelijke, begeleiding.  
De zelfevaluatie over 2021 vond op 8 maart plaats onder externe begeleiding. Ter voorbereiding op 
de zelfevaluatie heeft het externe bureau relevante documenten zoals strategiedocumenten, 
vergaderverslagen, visitatierapporten en verslagen van eerdere evaluaties bestudeerd als ook 
individuele gesprekken gevoerd met alle leden van de raad, de bestuurder, twee managers en de 
bestuurssecretaris. 
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Aan de hand van de principes van de Governancecode werd in de zelfevaluatie gesproken over de 
betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van strategie en beleid, de speerpunten van 
toezicht, educatie, de relatie met het bestuur, de aanspreekbaarheid van bestuur en 
commissarissen en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over het gehouden toezicht. 
De zelfevaluatie werd afgesloten met een aantal actiepunten: 

• Een gesprek, samen met het bestuur, over onder andere hoe ieder zijn/haar rol als 
toezichthouder ziet, de individuele drijfveren van eenieder, hoe de besluitvorming 
plaatsvindt binnen de raad en de wijze waarop de toezichthoudende rol en de klankbordrol 
van de raad wordt ingevuld. 

• Een actualisatie van de Visie op toezicht en bestuur. 

• Een aanpak voor een bredere raadpleging bij de uitoefening van de werkgeversrol. 

• Een gesprek tussen raad en bestuur over hoe de strategische risico’s en de wijze waarop de 
organisatie daarop stuurt inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor de raad. 

 
6.2.7 Permanente educatie 
Toezichthouders van corporaties die lid zijn van de VTW dienen in 2021 minimaal vijf punten te 
behalen, gericht op Permanente Educatie (PE). Dit is gebaseerd op vijf studiebelastingsuren zoals 
vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. Door de commissarissen behaalde PE-
punten: 
 

Commissaris PE-punten 
2021 

PE-punten 
2020 

PE-punten  
2019 

M. Knoops 7 12 12 

C. Borgers 12 22 22 

E. Wijnberg-van der Wiel 6 15 15 

J. Janssen 49 7 7 

A. van Dal-Peters 13 7 7 

 
6.3 Bezoldiging 
De bezoldiging van commissarissen vindt plaats volgens de beroepsregel Bezoldiging 
commissarissen  van de VTW. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel zijn gekoppeld aan de 
zwaarte van de functie van de raad van commissarissen, die verband houdt met de zwaarte van de 
corporatie. De bezoldiging is onafhankelijk van de prestaties van de corporatie teneinde het 
onafhankelijk functioneren van de raad te waarborgen. 
Wij onderschrijven de uitgangspunten van deze beroepsregel, waaronder de gepaste 
terughoudendheid die een raad van commissarissen betracht bij het vaststellen van de hoogte van 
zijn eigen bezoldiging. De bezoldiging die Casade hanteert ligt daarom beduidend onder de 
maximale bezoldiging op basis van de wettelijke bepalingen van de Wet Normering Topinkomens. 
Bij Casade bedraagt de bezoldiging over 2021 voor een lid van de raad € 13.790,-, voor de 
vicevoorzitter € 15.200,- en voor de voorzitter van de raad € 18.715,-. 
 
In verband met het uitoefenen van de functie is voor de commissarissen een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De premie van deze verzekering komt voor rekening van 
Casade. Dat geldt ook voor de middelen die Casade de commissarissen ter beschikking stelt voor 
activiteiten op het gebied van professionalisering, educatie en evaluatie.  
 
De totale over 2021 uitgekeerde bezoldiging aan commissarissen is opgenomen in de jaarrekening. 
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6.4 Vergaderingen 
 
6.4.1 Vergader- en besluitenschema 
De raad van commissarissen kwam in het verslagjaar zes keer bijeen met het bestuur:  
 

Datum Onderwerp Uitkomst 

22 maart Managementletter 2020 
Verantwoordingsrapportage 
Auditplan 2021 
Leningenruil Vestia 
Herbenoeming J.F.M. Janssen 
Interne risicobeheersing en controlesysteem 
Nieuw kantoor Casade 

Bespreking 
Bespreking 
Accordering 
Accordering 
Accordering 
Accordering 
Accordering 

9 april 
(themabijenkomst) 

Proces van portfoliostrategie tot aanbesteden Bespreking 

31 mei Jaarstukken 2020 en Accountantsverslag 2020 
Verantwoordingsrapportage  
Toezicht op IT en Digitalisering 

Vaststelling/goedkeuring 
Bespreking 
Bespreking 

5 juli Nieuwe volmacht WSW 
Risicomanagement 

Goedkeuring 
Bespreking 

11 oktober  Visitatierapport 
Aantrekken geldlening t.b.v. leningenruil Vestia 
Obligolening WSW 
Nieuwbouw 28 woningen Lommerrijk Waalwijk 
Verantwoordingsrapportage 
Aanpak interne controle dagelijks onderhoud 

Bespreking 
Accordering 
Accordering 
Goedkeuring 
Bespreking 
Accordering 

22 november Wijziging Investeringsstatuut 
(stichtingskosten/rendementseisen) 
Begroting 2021 
Controleplan 2021 

Goedkeuring 
Goedkeuring 
Accordering 
Accordering 

 
Daarnaast heeft de raad via de weg van de schriftelijke besluitvorming ingestemd met de opdracht 
aan Ernst & Young Accountants LLP voor de controle van de jaarstukken over 2021 (inclusief dVi 
2021) en de verkoop van het Medisch Centrum Beljaart te Dongen. 
 
6.4.2 Overleg met belanghebbenden 
Teneinde de toezichthoudende taak in brede zin te kunnen uitoefenen hebben we jaarlijks overleg, 
buiten aanwezigheid van het bestuur, met andere gremia over de ontwikkelingen in de sector, 
regionale en lokale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de corporatie.  

• Overleg met de controller 
Het jaarlijks overleg met de controller vond in 2021 plaats met zowel de interne business controller 
als de onafhankelijke controller. Met hen sprak de raad over het risicomanagement en de 
ontwikkelingen in het dagelijks en planmatig onderhoud.   

• Overleg met de huurdersorganisatie 
Het overleg met de huurdersorganisatie SHC verloopt via de commissarissen die op voordracht van 
de SHC zijn benoemd: E. Wijnberg en M. Knoops. In 2021 was er éénmaal overleg tussen de SHC en 
de huurderscommissarissen. Daarin werd met name gesproken over het huurbeleid dat voor advies 
aan de SHC was voorgelegd.  

• Overleg met de ondernemingsraad 
In 2021 was er éénmaal overleg tussen de ondernemingsraad en de raad. In dat overleg is onder 
andere gesproken over de werkdruk in de organisatie, de relatie van de ondernemingsraad met de 
bestuurder c.q. het managementteam en de samenstelling van de raad van commissarissen en de 
ondernemingsraad. 
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• Overleg met het managementteam 
In 2021 was er éénmaal overleg tussen het managementteam en de raad. In dat overleg is met 
name gesproken over de werkdruk, de ontwikkelingen in het dagelijks onderhoud en de 
samenstelling van raad van commissarissen, bestuur en managementteam.   

• Overleg met de Maatschappelijke Adviesraad 
Door de situatie als gevolg van corona vond er in het verslagjaar geen overleg plaats tussen de 
Maatschappelijke Adviesraad en de raad. Dit overleg is nu in de eerste helft van 2022 voorzien. 
 
7. Slotwoord 
 
7.1 Slotverklaring 
Het bestuur heeft het jaarverslag over 2021 opgesteld, met daarin opgenomen de jaarrekening. 
Ernst & Young Accountants LLP heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring. We kunnen ons verenigen met het verslag van het bestuur, 
verlenen het bestuur décharge voor het gevoerde beleid en stellen de jaarrekening vast. 
De middelen van Casade zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting besteed. Activiteiten 
hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisvesting en de leefbaarheid, in 
overeenstemming met de statuten van de stichting. Op het gebied van beleggen en verbintenissen 
zijn geen risicovolle posities ingenomen. 
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7.2 Ondertekening 
 
Dit verslag is vastgesteld door de raad van commissarissen van Casade. 
 
Drs. J.F.M. Janssen, voorzitter     Drs. E.J.A. Wijnberg, vicevoorzitter 
 
 
 
 
 
 
Drs. A. van Dal-Peters      Mr. M.M.A.M. Knoops MPM 
 
 
 
 
 
 
Drs. C.H.M. Borgers RA       
 
 
 
 
 
 
 
 
Waalwijk, 30 mei 2022 
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Financieel verslag 
 

1. Financieel beleid 
Onze financiële uitgangspositie is goed. Financieel staan we er goed voor en de basiskwaliteit van 
de vastgoedportefeuille is op orde. In 2021 zijn we door blijven bouwen aan het ondernemingsplan. 
Dit resulteerde in een record jaar qua investeringsvolume in nieuwbouw en woningverbetering. De 
investeringen zijn gestegen van € 31 miljoen in 2020 naar € 57,8 miljoen in 2021. De komende jaren 
zullen we doorgaan met het transitieprogramma, hetgeen langjarig tot aanzienlijke investeringen 
zal leiden.  
 
Realisatiegraad investeringen 87% in 2021 
Voor 2021 hadden we de investeringen begroot op € 66,4 miljoen (87% realisatie). Binnen de 
investeringen liepen de investeringen in nieuwbouw op schema. De investeringen in 
woningverbeteringen bleven deels achter op de prognose. Voornamelijk omdat een deel van de 
plannen later is gestart. De komende jaren blijft het investeringsniveau op circa € 60 miljoen per 
jaar. 
 
Positief jaarresultaat van € 188,9 miljoen 
Als gevolg van een toenemende krapte op de verkoopmarkt, stegen de verkoopprijzen in 2021 
sterk. Als corporatie hebben wij geen winstoogmerk, maar streven wij continuïteit na in de aanbod 
van sociale vastgoed. Aangezien wij ons vastgoed waarderen tegen de marktwaarde zorgen de 
sterkt toenemende verkoopprijzen tot een aanzienlijke stijging van het resultaat. In 2021 hebben 
wij door waardeverandering een bedrag van € 200,7 miljoen ten bate van de winst- en 
verliesrekening gebracht. Dit leidt tot een positief jaarresultaat van € 188,9 miljoen. 
 
Huishoudboekje onder druk 
In 2021 stonden de kasstromen onder druk. Door de overheidsmaatregelen (huurkorting en 0% 
huurverhogingen) bleven de huurinkomsten vrijwel gelijk. De onderhoudsuitgave in onze bezit 
namen sterk toe en zijn we voor het eerst in een betalende positie gekomen rondom de 
vennootschapsbelasting. Hierdoor daalde de operationele kasstromen naar € 15,3 miljoen in 2021 
(2020: € 21,6 miljoen).  
 
De uitgaande geldstroom stegen naar € 72,7 miljoen in 2021 (2020: € 49 miljoen). Om de stijging 
van voornamelijk de investeringen te bekostigen hebben we voor € 30,8 miljoen aan nieuwe 
leningen aangetrokken in 2021.  
De uitgaande geldstromen in 2021: 

  Uitgaand  

Aflossing leningen   - € 8,5 miljoen  
Investeringen nieuwbouw en woningverbeteringen  - € 57,8 miljoen  
Terugkoop VoV (Verkoop onder Voorwaarden) + kosten  - € 6,4 miljoen  

Totaal uitgaand  - € 72,7 miljoen  

    
De uitgaande geldstromen financieren we op de volgende wijze: 
   Inkomend 

Operationele kasstromen   € 15,3 miljoen 
Verkoop woningen (regulier, VoV en grond)   € 22,5 miljoen 
Nieuwe leningen   € 30,8 miljoen 
FVA   € 0,1 miljoen 

Totaal inkomend   € 68,7 miljoen 

 



45 
 

De liquide middelen zijn teruggebracht met € 4 miljoen. Eind 2021 hadden we nog een tegoed van 
€ 9,7 miljoen.  
 
De gemiddelde looptijd van de uitstaande leningen is gedaald van 18,8 jaar begin 2021 naar 16 jaar 
eind 2021. De rentevoet is in 2021 gedaald van 3,25% naar 3,10%. 
 
Financiële kengetallen blijven voldoen 
Om financieel gezond te blijven sturen we op de financiële kengetallen en normen die zijn 
vastgelegd in ons financiële beleid. Daarnaast vindt ook toetsing plaats aan de kengetallen zoals 
opgenomen in het gezamenlijk beoordelingskader van Autoriteit Woningcorporaties (AW) en 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Onze kengetallen voor 2021 en 2020 zijn: 
 

Kengetal 2021 2020 Normen WSW 

ICR 2,12 2,53 > 1,4 

LtV 45,3% 47,4% < 85% 

Solvabiliteit 45,0% 43,8% > 15% 

Dekkingsratio 23,7% 25,5% < 70% 

 
De sturing in ons financieel beleid is primair gericht op kasstromen. Naast de sturing op onze 
operationele kasstromen, sturen we nadrukkelijk op investerings- en desinvesteringskasstromen.  
 
Afschaf verhuurdersheffing vanaf 2023 
In het regeerakkoord van december 2021 geeft de regering aan de verhuurdersheffing per 2023 af 
te gaan schaffen. In de loop van 2022 verwachten we meer duidelijkheid hierover. De eerste 
doorrekening laten zien dat door de extra operationele kasstromen het financieel mogelijk is om in 
2050 CO2 neutraal te worden. Dit is een positieve ontwikkeling. 
 
Marco economische vooruitzichten 2022 en verder 
Ondanks de positieve ontwikkeling rondom de afschaf van de verhuurdersheffing, raken de macro 
economische ontwikkelingen ons en de corporatiesector hard. Door schaarste in bouwmaterialen 
en beschikbaarheid van personeel  stijgen de bouwkosten bij nieuwbouw en woningverbeteringen. 
Door de capaciteitsgebrek zullen projecten worden vertraagd en stelt de overheid steeds meer 
eisen aan de gebouwde omgeving. Deze hogere investeringen verdienen we niet terug.  
 
Huishoudboekje in perspectief 
Een jaarrekening is complexe stof en zeker voor een leek bijna niet te doorgronden. Als we deze 
lastige materie vereenvoudigen, komen we snel uit bij het huishoudboekje. Wat zijn de kasstromen 
in 2021 geweest?  
 
Hierbij splitsen we de kasstromen voor het jaar 2021 in 1) exploitatiekasstromen, 2) financierings-
kasstromen en 3) investeringskasstromen. Ter vergelijking zijn de begrote kasstromen voor het 
2021.  
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Jaarrekening 2021:

x € 1.000

HUUR 
81.088 

VPB 3.654

ONDERHOUD 
20.381 

LEEFOMGEVING 368 

BEHEER 
12.692 

HEFFINGEN (VH / S) 
9.833 

BEL + VERZ 
5.093 

RENTE 
13.741 

SALDO EXPLOITATIE 
15.326 

H ERK OM S T BES TEDIN G  

EXPLOITATIE

AFNAME LIQUIDITEIT
3.960 

NIEUWE 
LENINGEN

30.794 

Verkoop vov

4.327 

VERKOOP
18.171

FVA 97

SALDO 
EXPLOITATIE

15.326

AFLOSSING 
LENINGEN

8.545

Aankoop vov; 

6.376 

INVESTERINGEN
57.754 

H ERK OM S T BES TEDIN G

FINANCIERING

INVESTERINGEN
57.754 

INVESTE RING

Begroting 2021:

x € 1.000

HUUR 
80.815 

VPB 0

ONDERHOUD 
23.585 

LEEFOMGEVING 500 

BEHEER 
13.131 

HEFFINGEN (VH / S) 
10.757 

BEL + VERZ 
4.813 

RENTE 
13.546 

SALDO EXPLOITATIE 
14.483 

H ERK OM S T BES TEDIN G  

EXPLOITATIE

AFNAME LIQUIDITEIT
4.627 

NIEUWE 
LENINGEN

43.793 

Verkoop vov

6.504 

VERKOOP
10.735

FVA 300

SALDO 
EXPLOITATIE

14.483

AFLOSSING 
LENINGEN

8.545

Aankoop vov; 

5.238 

INVESTERINGEN
66.059 

H ERK OM S T BES TEDIN G

FINANCIERING

INVESTERINGEN
66.059 

INVESTE RING
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1.1. Resultaat 2021 
Het resultaat 2021 is € 188,9 miljoen positief. Het resultaat 2020 bedraagt  
€ 17,7 miljoen negatief. De toename van het resultaat met € 206 miljoen is als volgt nader te 
specificeren (x € 1.000): 
 

 2021 2020 Toe-/afname 

Resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 35.257 37.783 -2.526 

Resultaat verkocht vastgoed in 
ontwikkeling 

0 0 0 

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 5.645 2.627 3.018 

Waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

176.841 -37.080 213.921 

Overige activiteiten -18 -10 -8 

Overige organisatiekosten -6.178 0 -6.180 

Leefbaarheid -1.407 -1.363 -44 

Financiële baten en lasten -13.143 -14.878 1.735 

Belastingen -8.132 -4.741 -3.391 

    Resultaat na belastingen 188.865 -17.662 206.525 

 
Resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 
De afname van het resultaat exploitatie vastgoedportefeuille met € 2,5 miljoen wordt met name 
veroorzaakt door: 

- hogere onderhoudslasten in 2021 (+ € 2,4 miljoen) 
- diverse overige verschillen (saldo + € 0,1 miljoen) 

 
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
Het resultaat verkoop vastgoedportefeuille is gestegen met € 3,0 miljoen. Deze stijging komt met 
name doordat in 2021 de prijs van de verkochte woningen toenam. De verkoopopbrengst is 
gestegen van € 16,6 miljoen naar € 18,6 miljoen. 
 
Waardeverandering vastgoedportefeuille 
In 2021 is de waardeverandering vastgoedportefeuille uitgekomen op € 176,8 miljoen positief 
(2020: € 37,1 miljoen negatief).  
De toename van het resultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille met € 213,9 miljoen 
wordt met name veroorzaakt door: 

- waardeverandering vastgoed in exploitatie (verschil in mutatie per saldo 
+ € 209,2 miljoen).  

- waardeverandering vastgoed in exploitatie als gevolg van sloop (in 2021 is meer 
afgewaardeerd; per saldo -/- € 1,8 miljoen) 

- afwaardering voor vastgoedprojecten in ontwikkeling (in 2021 is minder afgewaardeerd; 
per saldo + € 3,8 miljoen) 

- minder voorbereidingskosten projecten (+ € 0,4 miljoen) 
- niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

(in 2021 is een hogere waardeverandering; per saldo + € 0,9 miljoen) 
 
Overige organisatiekosten 

- In 2021 zijn de overige organisatiekosten € 6,2 miljoen hoger met name door verwerking 
van de leningruil met Vestia. 

 
Belastingen 
In 2021 zijn de belastingen toegenomen naar € 8,1 miljoen (2020: € 4,7 miljoen).  
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1.2. Waardering van het bezit 
Het vastgoed in exploitatie wordt berekend op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. De 
marktwaarde geeft inzicht in de waarde waartegen vastgoed in verhuurde staat tussen een 
bereidwillige koper, niet zijnde de huurder, en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing 
in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen 
met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.  
 
De waardering van het vastgoed in exploitatie is als volgt (x € 1.000): 
 

Marktwaarde in verhuurde staat 31-12-2021 31-12-2020 

DAEB vastgoed in exploitatie 1.698.332 1.485.878 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 98.223 93.163 

    1.796.555 1.579.041 

 
Het beleid van Casade is gericht op het behouden van een sterke sociale voorraad en niet op de 
verkoop van de gehele vastgoedportefeuille. Voor inzicht in de verdiencapaciteit op basis van het 
beleid van Casade is de beleidswaarde een indicator. De beleidswaarde wordt afgeleid van de 
marktwaarde in verhuurde staat. Bij de onderliggende kasstromen bij de beleidswaardeberekening 
wordt rekening gehouden met het maatschappelijke beleid van Casade. In het gezamenlijk 
beoordelingskader van AW en WSW geldt dat de Loan to Value berekend wordt door de leningen te 
confronteren met de beleidswaarde. 
 
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt eind 2021 € 939 miljoen (eind 2020:  
€ 851 miljoen). Dit is een toename van € 88 miljoen. Dit is deels door de autonome groei van de 
marktwaarde. Daarnaast zien wij een toename in Stap 1: beschikbaarheid naar € 67 miljoen positief 
(2020: € 106 miljoen negatief). Bij het door exploiteren wordt de overdrachtsbelasting uit de 
berekening gehaald. In 2021 zijn de overdrachtskosten verhoogd van 3% naar 9%. Hierdoor is het 
‘commercieel’ door exploiteren van onze voorraad interessanter dan het verkopen. In Stap 2: 
beschikbaarheid, zetten we de commercieel markthuur om naar een sociale huurprijs. Deze neemt 
sterk toe naar € - 655 miljoen (€ - 495 miljoen). Dit is als gevolg van de sterke stijgende markthuur 
ten opzichte van een gelijkblijvende sociale huur (geen huurverhoging in 2021. In Stap 3: kwaliteit, 
voegen we onze kwaliteitsnorm toe. Deze ligt hoger dan de markt. Binnen stap 3 zien wij ook een 
stijging van de negatieve waarde naar € -218 miljoen (2020: € -89 miljoen). Dit is als gevolg van een 
verbeterslag op de meer jaren onderhoudsprognoses. In Stap 4 nemen we onze eigen beheernorm 
mee. De afslag op de beheernorm stijg naar € -52 miljoen (2020: € -32 miljoen). 
 
Naar verwachting zal dus 52% (2020: 54%) van de marktwaarde in verhuurde staat, als 
beleidswaarde worden gerealiseerd. De marktwaarde in verhuurde staat per eind 2021 bedraagt  
€ 1.797 miljoen (eind 2020: € 1.579 miljoen). Onze maatschappelijke bijdrage is daarmee € 858 
miljoen (eind 2020: € 746 miljoen). Zie ook de beleidsmatige beschouwing in hoofdstuk 9 van het 
bestuursverslag. 
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In onderstaand overzicht zijn de stappen van marktwaarde naar beleidswaarde gepresenteerd: 
 

 
 
 
In onderstaand overzicht is bij verschillende waarderingen het eigen vermogen gepresenteerd.  
 
Hierbij zijn de volgende waarderingen gepresenteerd: 

- Marktwaarde in verhuurde staat  €  1.797 miljoen 
- Beleidswaarde    €     939 miljoen 

 
Dit leidt tot het volgende overzicht: 
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Het eigen vermogen is dus sterk afhankelijk van de grondslag voor het waarderen. Het eigen 
vermogen op basis van marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 1.348 miljoen. Als het huidig 
beleid van Casade uitgevoerd wordt, wordt dit eigen vermogen niet gerealiseerd. Hier is de 
beleidswaarde een betere waarde. Bij hanteren van de beleidswaarde is het eigen vermogen € 490 
miljoen. 
 
De waarde van het vastgoed in exploitatie, gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikking, 
bedraagt € 2.237 miljoen met als waardepeildatum 1-1-2021 (vorig jaar: € 1.956 met als waarde 
peildatum 1-1-2020). 

1.3. Investeringen 
Casade heeft de komende jaren een forse investeringsopgave, zowel in nieuwbouw als in de 
(energetische) verbetering van het woningbezit. Financiering vindt voor een belangrijk deel plaats 
uit de operationele kasstromen en opbrengsten uit woningverkopen. We hanteren het principe 
‘eerst verdienen en dan uitgeven’.  
 
Door voorzichtige uitgangspunten, een strak toetsingskader (investeringsstatuut) en stringente 
bewaking van projecten (zowel bij start als tussentijds) worden de risico’s voor investeringen 
gemanaged. 

1.4. Normen financieel beleid 
In ons financieel beleid en in ons ondernemingsplan zijn de kaders vastgelegd waaraan we moeten 
voldoen voor een gezonde financiële positie. De financiële sturing vindt plaats op basis van 
kasstromen. Voor de bewaking van de financiële continuïteit sluiten we aan bij de kengetallen en 
normen, zoals beschreven in het gezamenlijk beoordelingskader van AW en WSW. 
Autoriteit Woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordelen of 
de corporatie in staat is om op lange en korte termijn haar bezit in stand te houden en haar 
maatschappelijke opgave uit te voeren.  
 
De beoordeling is gericht op drie onderdelen: liquiditeit (ICR), vermogen (LtV en Solvabiliteit) en 
onderpand (Dekkings- en onderpandsratio). Dit kader gaat uit van drie ratio’s gericht op de 
continuïteit van de corporatie en twee ratio’s gericht op discontinuïteit. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de takken daeb, niet-daeb en enkelvoudig/geconsolideerd. In het 
beoordelingskader worden twee waardebegrippen gehanteerd: de marktwaarde in verhuurde staat 
en de beleidswaarde. In onderstaand schema zijn de ratio’s en grenswaarden opgenomen: 
 

 
Uitleg van de ratio’s 

- De ICR is een liquiditeitsratio en maakt inzichtelijk of op korte en middellange termijn 
voldoende operationele kasstromen gegenereerd worden om aan de renteverplichtingen te 
kunnen voldoen.  
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- De Loan to Value (LtV) is een vermogensratio en maakt inzichtelijk of de 
vastgoedportefeuille op lange termijn voldoende waarde genereert ten opzichte van de 
schuldpositie. Hierbij wordt als waarde (value) de beleidswaarde gehanteerd. Bij de 
onderliggende kasstromen wordt rekening gehouden met het maatschappelijke beleid van 
Casade. 

- De Solvabiliteit is de verhouding van het eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen 
bij waardering van het vastgoed op beleidswaarde. 

- De Dekkingsratio is de verhouding tussen de marktwaarde van het schuldrestant van de 
leningen en de marktwaarde van het onderpand. 

- De onderpand WSW ratio bepaald of in geval van dreigende discontinuïteit of de 
marktwaarde van het ingezette onderpand bij WSW voldoende is om de marktwaarde van 
de geborgde schuldpositie af te lossen. WSW berekent zelf deze onderpandsratio.  

 
We sturen nadrukkelijk op deze kengetallen en er vindt periodieke rapportage plaats naar 
managementteam en raad van commissarissen. Uit deze rapportages blijkt dat Casade haar beleid 
en ambities kan realiseren binnen de gestelde financiële grenzen. Voor twee ratio’s (ICR en LtV) 
wordt voor intern gebruik een scherpere signaleringsnorm gehanteerd.  
 
Dit leidt op bedrijfsniveau (totaal daeb en niet-daeb) tot de volgende kengetallen: 

Indicator Externe norm  Interne signalering 
norm 

Score 
2021 

Score 
2020 

Score 
2019 

Score 
2018 

score 
2017 

ICR minimaal 1,4 
(daeb: 1,4 
niet-daeb: 1,8) 

minimaal 1,7 2,12 2,53 2,17 1,87 2,21 

loan to value op basis 
van beleidswaarde 

maximaal 85% 
(daeb: 85% 
niet-daeb: 75%) 

maximaal 80% 45,3% 47,4% 43,3% 48,8%  56,1%  

solvabiliteit op basis 
van beleidswaarde 

minimaal 15% 
(daeb: 15% 
niet-daeb: 40%) 

 45,0% 43,8% 49,1% 47,2% 40,8% 
 

dekkingsratio op basis 
van marktwaarde  

maximaal 70%  31,2%* 25,5% 26,1% 27,8% 24,0% 

* voor de berekening van de dekkingsratio 2021 maken wij gebruik van de nieuwe WSW berekening van de dekkingsratio. 
Hierin gebruiken we de marktwaarde in plaats van de nominale waarde van de leningenportefeuille. De marktwaarde van 
de leningen (€ 560 miljoen) delen we door de marktwaarde van het vastgoed (€ 1.797 miljoen). 

 
De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 voldoen aan de gestelde normen uit het 
financieel beleid en daarmee ook aan de normen van AW en WSW. Dit geldt zowel voor de daeb- 
als niet-daeb tak. In onderstaande overzichten uit de begroting 2022 zijn de externe normen per 
eind 2021 opgenomen.  
 
Interestdekkingsratio (ICR) 
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Financieringsratio (loan to value, o.b.v. beleidswaarde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Normen WSW en AW 
Casade is voor haar activiteiten in belangrijke mate afhankelijk van de beschikbaarheid van externe 
financiering. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) speelt hierin een belangrijke rol. WSW 
verstrekt garanties aan de financiers, zodat corporaties de financiering af kunnen sluiten tegen 
relatief gunstige condities.  
 
Deze garantiestelling is in 2018 voor het eerst echt op de proef gesteld. Onder de Woningwet 2015 
is sanering immers geen vanzelfsprekendheid meer. Corporaties kunnen failliet gaan. WSW kreeg 
twee aanspraken op zijn risicovermogen te verwerken (stichting WSG en stichting Humanitas 
Huisvesting). 
 
In 2021 is het strategisch programma geïmplementeerd om tot een robuuster borgstelsel te komen 
en daarmee te kunnen garanderen en het mogelijk te blijven maken dat corporaties tegen zo laag 
mogelijke kosten financierbaar zijn. De volgende zaken zijn geïmplementeerd: 
1) We hebben een nieuwe volmacht afgegeven  
2) We zijn een obligo lening aangegaan 
3) Is de nieuwe leningdocumentatie geïntroduceerd 
4) Zijn de gemeentes akkoord gegaan met de nieuwe achtervang structuur 

De zekerheid die WSW verstrekt is dus van enorm belang voor de beschikbaarheid en de prijs 
(rente) van externe financiering. Dit is niet ongelimiteerd. WSW beoordeelt jaarlijks alle corporaties 
op kredietwaardigheid.  De uitkomst van het jaarlijkse onderzoek leidt tot een 
borgbaarheidsverklaring en de vaststelling van een borgingsplafond.  
 
Vanaf 2019 beoordelen AW en WSW de risico's van corporaties op basis van een nieuw gezamenlijk 
beoordelingskader. WSW richt zich hoofdzakelijk op de risicobeoordeling individuele corporaties en 
de risicobeoordeling totale borg. Er vindt een risicoclassificatie plaats aan de hand van de 
beoordeling van business en financial risks. De business risks worden in kaart gebracht door middel 
van 24 vragen op diverse deelgebieden. De financial risks worden beoordeeld aan de hand van vijf 
eerder genoemde financiële beoordelingsratio’s welke Casade ook toepast voor haar eigen 
financieel beleid. In de beoordeling voor het jaar 2021 concludeert WSW dat Casade een corporatie 
blijft met een laag tot gemiddeld risicoprofiel.  
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In juli 2021 heeft WSW zijn financiële beoordeling 2021 afgerond. Deze beoordeling is gebaseerd 
op het jaarverslag 2019 en de dPi 2020.  WSW heeft een borgbaarheidsverklaring afgegeven. Het 
vrijgegeven borgingsplafond is in lijn met de financieringsbehoefte zoals opgenomen in de dPi 
2020. WSW past een verlaging van het borgingsplafond toe door het hoge bedrag dat Casade 
aanhoudt aan liquiditeiten. WSW gaat er hierbij vanuit dat deze liquiditeiten eerst ingezet worden. 
Na correctie voor het hoge liquiditeitsniveau, is het borgingsplafond ultimo 2021 € 437 miljoen.  
 
Het vastgestelde borgingsplafond stijgt gedurende de prognose jaren 2021 en 2022 naar 
respectievelijk € 486 miljoen en € 486 miljoen. Deze stijging is voor het 3e jaar is niet conform onze 
opgave. Die ligt hoger. WSW heeft schriftelijk aangegeven dat ze voor alle corporaties de 
financieringsvraag voor het 3e beoordelingsjaar niet vrijgegeven. Dit is als gevolg van de onzekere 
toekomstige economische positie van corporaties als gevolg van een steeds zwaardere druk op de 
kasstromen door stijgende belastingen en de verhuurdersheffingen. 
 
Binnen het nieuw gezamenlijk beoordelingskader (AW en WSW) richt AW zich hoofdzakelijk op de 
beoordeling, in de vorm van een integraal toezicht, van de corporatie op de governance, integriteit, 
rechtmatigheid en de bescherming van het maatschappelijk vermogen. Daarbij wordt het 
functioneren van de corporatie in samenhang bezien en afgezet tegen normen vanuit wetgeving en 
beleidsregels en het risicoprofiel van de corporatie. In 2021 heeft AW een basisbeoordeling 
uitgevoerd.  

In haar Toezichtsbrief voor het jaar 2021 geeft AW het volgende aan:  Het onderzoek geeft geen 
aanleiding om voor uw corporatie een nader onderzoek uit te voeren. De risico inschatting voor de 
meeste onderdelen is laag. Wel verzoekt AW een notitie te mailen in 1ste kwartaal 2022 met hierin 
een uiteenzetting van de wijze waarop Casade risicomanagement borgt in de organisatie.  

Daarnaast ontving Casade van de AW haar rechtmatigheidsoordeel over het verslagjaar 2020. 
Hierbij is onder andere de rechtmatigheid beoordeeld van passend toewijzen, de 
huursombenadering en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De AW maakt bij de definitieve 
uitkomsten geen opmerking. 
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2. Interne risicobeheersings- en controlesystemen 
Het intern risicobeheersings- en controlesysteem is een gestructureerd systeem dat gehanteerd 
wordt om Casade te laten functioneren in overeenstemming met de uitgezette strategie en om de 
naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Dit systeem maakt onderdeel uit van het planning- 
en controlproces. De geactualiseerde opzet hiervan is in februari 2021 besproken in de 
auditcommissie en in juni 2020 in de raad van commissarissen. Hierbij is ook het auditplan 2021 
besproken. 

3. Treasury 

3.1. Derivaten  
De marktwaarde van de derivatenportefeuille, met een hoofdsom van € 45 miljoen,  bedraagt per 
ultimo 2021 € 9,2 negatief (2020: € 12,3 miljoen negatief).  Casade loopt geen liquiditeitsrisico’s, er 
is geen bijstortverplichtingen op de derivaten. 

3.2. Financiering en renterisico  
De totale schuldrest van de leningen o/g bedraagt per eind 2021 € 425,6 miljoen (2020: € 403,3 
miljoen).  
 
De gemiddelde rentevoet bedraagt per eind 2021 3,10% (2020: 3,25%). De resterende gemiddelde 
looptijd van de leningen in portefeuille bedraagt eind 2021 16,0 jaar (2020: 18,8 jaar). 
 
Het renterisico als gevolg van eindaflossingen en renteconversies blijft ruimschoots onder de 
renterisiconorm van maximaal 15% per jaar. 
 
In 2021 zijn de volgende nieuwe leningen afgesloten: 

Nr.  Type  Hoofdsom  Storting  Einddatum  Looptijd  Tarief  

1.  VHL* € 5 miljoen  9-7-21  10-7-26  5 jaar (2 jr spread)  1 mnd EURIBOR -/- 
0,15%  

2.  VHL* € 5 miljoen  20-7-21  20-7-26  5 jaar (2 jr spread)  1 mnd EURIBOR -/- 
0,15%  

3.  Fixe  € 15 miljoen  16-8-21  15-8-53  32 jaar  0,621%  

4. VHL** € 10,5 
miljoen  

30-11-21  30-11-23 2 jaar 6 mnd EURIBOR -/- 
0,30%  

5. Fixe  € 10 miljoen  30-11-21  30-11-55  34 jaar  0,714%  

6. Fixe*** € 3,8 miljoen  21-12-21  21-12-61  40 jaar 4,86% 
* Variabele Hoofdsom Lening (20% opname, 80% vrij opneembaar met 3 dagen notificatie).  
** Obligolening (0% opname, 100% niet vrij opneembaar, enkel voor obligodekking). Obligo - Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (wsw.nl)  
*** Betreft de lening uit de leningruil met Vestia. Informatie over Leningruil Vestia 

 
In 2021 is voor de volgende lening de rente herzien: 

Nr.  Type  Hoofdsom  Storting  Einddatum  Looptijd  Tarief  

1.  Herzien  € 1,7 miljoen  1-11-21  1-11-31  10 jaar (tot eind)  0,22%  

 

3.3. Interne organisatie treasury 
In het treasurystatuut zijn de kaders vastgelegd rondom de totstandkoming van de besluitvorming.  
Alle derivaten van Casade zijn aflopend en er zijn geen open posities. In 2012 is door het bestuur en 
de raad van commissarissen het besluit genomen geen nieuwe derivaten af te sluiten. Dit 
uitgangspunt is ook vastgelegd in het treasurystatuut. 
Nadere informatie over financiële instrumenten is opgenomen in de jaarrekening.  

https://www.wsw.nl/corporaties/over-deelnemerschap/obligo
https://www.wsw.nl/corporaties/over-deelnemerschap/obligo
https://leningruil.nl/
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4. Risicomanagement 
Net als elke organisatie wordt Casade geconfronteerd met risico’s als gevolg van externe 
bedreigingen, maar ook intern. We hebben een sterk risicomijdende houding en beperken ons tot 
risico’s die passend zijn bij onze doelstellingen. 
 
De belangrijkste risico’s zijn die onze doelstellingen in gevaar brengen (de strategische risico’s). We 
denken actief na over deze risico’s en trachten deze zoveel als mogelijk te mitigeren. Zo werken we 
al jaren met een strategische risico top 10. Deze risico top 10 brengen we per 
ondernemingsplanperiode in beeld met externe referenten om te voorkomen dat we risico’s 
missen. De risico’s bespreken we met de raad van commissarissen. 
 
Bij het opstellen van ons ondernemingsplan 2020-2024 is aangesloten bij de tafelgesprekken met 
alle medewerkers om de potentiële risico’s op te halen die onze doelstellingen zouden kunnen 
belemmeren. Het managementteam heeft samen met de bestuurder en controller deze risico’s 
teruggebracht en ingeschat. Wat heeft gezorgd voor een risico top 10, welke ook is opgenomen in 
het nieuwe ondernemingsplan.  
Deze risicotop 10 wordt indien nodig geactualiseerd. Bij de geplande mid-term review van het 
ondernemingsplan zullen de strategische risico’s onder begeleiding de onafhankelijke controller 
opnieuw worden besproken met het managementteam en raad van commissarissen.  
 
Onderstaand een korte weergave van ons risico top 10 en de beheersing hierop; 
 
Betaalbaarheid 

a. Het risico dat we onvoldoende in beeld hebben of de huurders vinden dat de huren/ 
woonlasten betaalbaar zijn.  

 
Dit risico wordt beperkt door het nauwlettend volgen en verantwoorden van het aantal 
betaalbare huurwoningen en passend toewijzen. Hiervoor is een monitor ingesteld. Op dit 
moment voldoet Casade ruim aan de gemaakte afspraken rondom het aantal betaalbare 
huurwoningen. Bij woningverbeteringen wordt het effect op betaalbaarheid gepresenteerd.  

 
Woning 

b. Het risico dat het niet lukt om de gewenste transformatieopgave tijdig te halen en mede 
hierdoor het aantal beschikbare huurwoningen niet overeenkomt met de vraag. 
 

In het portfoliobeleid is op basis van externe onderzoeksgegevens een langetermijnvisie van 20 
jaar gegeven. Daarnaast vindt er een periodieke afstemming plaats in welke mate de 
streefvoorraad van Casade voldoet aan de veranderende (markt)omstandigheden.  
Om blijvend te voldoen aan de vraag wordt maximaal ingezet op de transformatie en 
verbetering van ons bezit door nieuwbouw en verkoop, verbeteringen en 
duurzaamheidsmaatregelen. 
 
Om dit te bereiken is de afgelopen jaren een versnelling ingezet. Er wordt jaarlijks een 
(meerjaren) projectplanning en prognoses gemaakt van de uit te voeren projecten. De 
capaciteit is hierop aangepast, waardoor we de projecten ook aan kunnen. Daar waar nodig 
vindt inhuur plaats. 
Op het gebied van woningverbeteringen is in 2019 het selectietraject afgerond. We zijn gestart 
met een pilot project voor ieder van de 4 afzonderlijke partijen. Bij geen bijzonderheden wordt 
hiermee een duurzame samenwerking aangegeven om de voortgang van de verbeteringen te 
borgen. 
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Om de projecten te bewaken wordt in de verantwoording richting de raad van commissarissen 
gerapporteerd omtrent bijzonderheden, voortgang, tijd, geld en risico’s. 
 
Ook in 2021 hebben de projecten nog te maken met Corona, de regelgeving rond flora en 
fauna, PAS, PFAS en toeleveringsproblemen netwerkleveranciers (Enexis). De ontwikkelingen 
worden op de voet gevolgd.  Voor de nieuwbouwwerkzaamheden heeft dit in 2021 niet 
gezorgd voor grote vertragingen. 

 
c. Het risico dat we niet voldoen aan onze duurzaamheidsopgave of wettelijke verplichtingen. 

 
Duurzaamheid is een belangrijk landelijk thema. Casade is hier al enige tijd mee bezig. In 2018 
heeft dit gezorgd voor een duidelijk duurzaamheidsbeleid welke in 2019 verder is 
geïmplementeerd. 
Een van de basisprincipes die wij hanteren is ‘no regret’. Dit betekent dat wij van de 
investeringen die wij nu al doen, eventueel vooruitlopend op duurzaamheidsmaatregelen in de 
toekomst, achteraf geen spijt krijgen. 

 
 

d. Het risico dat innovatie niet doet wat het belooft, niet voldoet aan de verwachtingen of 
achteraf niet beter is voor het klimaat. 

 
Casade heeft een stevige verduurzamingsambitie, hierin stellen we niet de oplossing als doel 
maar de opgave. We houden nauwlettend in de gaten of de genomen maatregelen en 
gebruikte technieken voldoen aan onze eisen.  
De maatregelen die we nemen, nemen we gefaseerd.  Hierdoor krijgen maatregelen en 
technieken tijd om zich te bewijzen. 

 
Wijken 

e. Het risico dat we de toenemende kwetsbare doelgroep in de samenleving onvoldoende in 
beeld hebben en kunnen bedienen. 
 

Casade kiest er bewust voor aanwezig te zijn in de wijk. Er zijn in verhouding met collega-
corporaties meer medewerkers van Casade  in de wijk werkzaam. Door deze medewerkers 
wordt een actieve houding aangehouden ten behoeve van de signalering van kwetsbare 
doelgroepen. Hierbij wordt een formeel en informeel netwerk onderhouden waardoor we 
elkaar actief kunnen inzetten wanneer dit nodig is. 
In financiële zin zet Casade in op (blijvende) betaalbaarheid. Hierover zijn met de 
huurdersorganisatie SHC in het verleden afspraken gemaakt en is het huurbeleid op geënt. 

 
f. Het risico dat criminaliteit en fysieke of sociale veiligheidsincidenten toenemen zonder daar 

zicht op te hebben. 
 

Om dit risico te beheersen steunen en zetten wij actief in op formeel en informeel fijnmazig 
netwerk. We zijn actief in beleid en operatie voor het aanpakken van ondermijnen en zoeken 
samenwerking met collega corporaties in LENTE-verband over de werkwijze hoe preventief en 
actief ondermijningspraktijken te bestrijden. 

 
g. Het risico dat er onvoldoende draagvlak is onder de huurders voor 

duurzaamheidsmaatregelen. 
 
Om voldoende draagvlak te creëren en te behouden is continue aandacht voor communicatie 
over duurzaamheid als onderwerp, maar ook bij projecten (vanaf start tot nazorg) van belang. 



57 
 

Per verduurzamingsproject wordt de participatie(ladder) van de huurder bepaald en meten we 
het deelnamepercentage bij projecten. 
Bij de huidige lopende projecten is voldoende draagvlak behaald. 

 
Goeie Buur 

h. Het risico dat het proces onderhoud zorgt voor onverwachte (hoge) kosten en daling in 
klanttevredenheid. 

 
Dit risico wordt beperkt doordat voorafgaand aan de herinrichting van de klantprocessen een 
businesscase is beschreven. Hierin is opgenomen wat de doelstelling is en tot welke voordelen 
en besparingen dit zal leiden. De realisatie wordt vergeleken met de businesscase. Voorafgaand 
aan de inrichting gaan wij in gesprek met de huurder, zodat wij bij de daadwerkelijke inrichting, 
zo veel als mogelijk, rekening kunnen houden met de wensen van de huurder.  
De klanttevredenheid wordt onder andere gemeten volgens het Huurlabel van het 
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Hier scoren wij eind 2021 op alle 
gebieden boven de KWH-norm en op twee na minimaal landelijk gemiddeld in vergelijking met 
soortgelijke corporaties qua omvang. Op het gebied van Nieuwe woning en reparatie uitvoeren 
hebben we hebben we net lager gescoord. De scores worden continu bijgehouden en 
besproken binnen Casade. Vanuit interne analyse worden acties genomen om de scores waar 
nodig te verbeteren. 
 
i. Het risico dat het niet lukt om actief woningzoekenden binnen een redelijke termijn te 

voorzien van een passende woning. 
Dit risico beheersen we door het hanteren van een woonruimteverdeelsysteem passende bij de 
huidige vraag.  
Er is een duidelijk verschil in het aantal woningzoekenden en het aantal actief 
woningzoekenden. De wachttijd voor een actief woningzoekende bedraagt ongeveer 9,6 
maanden (2020; 1,18 jaar). De gemiddelde inschrijftijd bedraagt 6,3 jaar. 
 

Financieel 
j. Het risico van grote macro economische en geopolitieke gebeurtenissen, met als gevolg dat 

de rente, inflatie of kosten fundamenteel anders zijn dan gepland. 
 

We volgen actief gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de organisatie en het behalen 
van onze doelstellingen. Deze verwerken we ook in scenario’s bij de jaarlijkse integrale 
financiële doorrekening. Dit doen we bij de begroting (en jaarrekening). 
Wanneer we grote beleidsbeslissingen nemen zorgen we dat er (toekomstige) 
sturingsmogelijkheden aanwezig zijn. 
Financieel zorgen we voor een evenwichtige leningenportefeuille waarbij het renterisico en 
liquiditeitsrisico wordt verminderd. 
 
Op deze wijze zorgen we voor een financiële gezonde en duurzame organisatie. 

 
Bovengenoemde risico’s zijn de bruto-risico’s, dit zijn risico’s zonder rekening te houden met enige 
beheersingsmaatregelen. Onder elke risico is kort opgenomen hoe wij deze beheersen. Casade 
heeft bij elk risico de beheersingsmaatregelen beschreven en deze worden periodiek in het 
managementteam besproken. Het resterende risico na genomen beheersingsmaatregelen noemen 
we het netto-risico. De bruto-risico’s en netto-risico’s (na beheersingsmaatregelen) zijn geplaatst in 
een kans/impact-grafiek.  De kans/impact-analyse is gemaakt door het bestuur inclusief 
managementteam van Casade. 
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De grootste resultaten zijn te behalen in het beperken van de kans dat zich een strategisch risico 
voordoet. De impact is vaak meer een gegeven en is niet altijd even goed te beïnvloeden. 
 

 
We bespreken de risico’s en beheersingsmaatregelen periodiek binnen het managementteam en 
leggen daarover verantwoording af aan de raad van commissarissen. 
 
Het grootst ingeschatte risico in 2021 betreft “Het risico van grote macro economische en 
geopolitieke gebeurtenissen, met als gevolg dat de rente, inflatie of kosten fundamenteel anders 
zijn dan gepland.” Als gevolg van de grondstoftekorten door Corona en de oorlog in Oekraïne, is het 
lastig te voorspellen het de kosten zich de komende periode verder gaan ontwikkelen. We volgen 
dit op de voet en maken hierover afspraken met de verschillende partijen. Voor de lopende 
projecten heeft dit vooralsnog geen materiële gevolgen. 
 
Naast risicomanagement op strategisch niveau maken we op projectniveau voor nieuwbouw en 
vastgoedverbeteringen een afzonderlijke risico-inschatting (o.b.v. RISMAN-methode). In de 
viermaandelijkse rapportage aan de raad van commissarissen besteden we daar aandacht aan. 
Daarnaast worden belangrijke treasury-besluiten voorzien van een risicoparagraaf en van een 
advies van een externe treasury-adviseur. 
Waar het zaken betreft met materiële organisatorische impact verloopt de besluitvorming door de 
bestuurder in het managementteam langs de lijn van een afzonderlijk projectteam en wordt in de 
afweging een risicoparagraaf betrokken. 
 
In het verslagjaar hebben zich geen risico’s voorgedaan met materiële impact op de organisatie.  
 
Om het proces van risicomanagement te versterken is op strategisch niveau de opzet van ons 
interne risicobeheersing- en controlesysteem geformuleerd en is op tactisch niveau een auditplan 
opgesteld. Hierin staat beschreven welke interne controles er jaarlijks op welke processen en 
financiële transactiestromen plaatsvinden. En worden conform het auditplan op operationeel 
niveau per proces/thema audits uitgevoerd. Uitkomsten hiervan worden besproken met de 
proceseigenaar om de beheersing waar nodig te verbeteren. 
 
Vanaf 2016 wordt op een gestructureerde wijze invulling gegeven aan compliance: het geheel van 
maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en 
regelgeving, sectorregelingen en (prestatie)afspraken met belanghebbenden evenals op de 
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naleving van interne regels en besluiten om te voorkomen dat de reputatie, integriteit en 
betrouwbaarheid van Casade wordt aangetast. 
In een compliance-statuut zijn missie, doelstellingen, definitie en reikwijdte van compliance 
beschreven en is vastgelegd waar taken en verantwoordelijkheden liggen op het gebied van 
compliance. Het statuut vindt zijn uitwerking in een jaarplan, dat de compliance-activiteiten 
beschrijft voor het betreffende jaar. 
 
   

5. Bestuursverklaring 
Het bestuur van Casade verklaart voorts dat:  

• Casade haar middelen uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van de 
volkshuisvesting bestemt;  

• De raad van commissarissen op 30 mei 2022 het jaarverslag 2021 heeft vastgesteld;  

• De accountant met betrekking tot de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring 
heeft afgegeven en dat hij in zijn onderzoek heeft getoetst dat het bestuursverslag 
verenigbaar is met de jaarrekening.  

  
Drs. R.J. van Gurp, directeur-bestuurder 
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JAARREKENING 2021 
 

1. Balans voor resultaatbestemming 

A C T I V A    
  

 

 

(in duizenden euro’s)                31-12-2021                  31-12-2020 

 
    

 
 

Vaste activa      
Vastgoedbeleggingen (1)    

  

1. DAEB vastgoed in exploitatie 1.698.332   1.485.878  

2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 98.223   93.163  
3. Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 114.888  
 

100.052  
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie 16.612  
 

4.649  

   1.928.055   1.683.742 
Materiële vaste activa (2)      
5. Onroerende en roerende zaken ten dienste 

van de exploitatie  2.508 
 

 2.756 
 

      
Financiële vaste activa (3)       

6. Overige deelnemingen  -   -  

7. Latente belastingvordering(en) 5.133   8.330  

8. Overige vorderingen 983   983  

 
  6.116   9.313 

       
Vlottende activa       
Voorraad (4)       

9. Vastgoed bestemd voor verkoop -   2.053  

10. Overige voorraden 34   429  

 
  34   2.482 

       
 

      
Vorderingen (5)       

11. Huurdebiteuren 556   603  

12. Overige vorderingen 154   149  

13. Overlopende activa 777   148  

 
  1.487   900 

 
      

Liquide middelen (6)  9.650   13.610  
      
      
      
      
 

      
TOTAAL ACTIVA  1.947.849   1.712.803 
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P A S S I V A    

  

 

(in duizenden euro’s)                31-12-2021                  31-12-2020 

 
 

  
 

  

Eigen vermogen (7)     

 

14. Herwaarderingsreserve 1.024.746   842.247  

15. Overige reserves 134.570   334.731  

16. Resultaat 188.865   - 17.662  

   1.348.181   1.159.316 

       

Voorzieningen (8)      

17. Voorziening onrendabele investeringen 42.228   37.106  

   42.228   37.106 

       

Langlopende schulden (9)      

18. Leningen overheid 5.642   5.813  

19. Leningen kredietinstellingen 413.382   388.951  
20. Verplichting uit hoofde van onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden 109.839   97.543  

21. Derivaten 2.226   2.785  

   531.089   495.092 
 

      
Kortlopende schulden (10)      

22. Schulden aan kredietinstellingen 12.430   8.545  

23. Schulden aan leveranciers 1.036   2.036  

24. Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.900   2.720  

25. Schulden ter zake van pensioenen -   -  

26. Overige schulden 104   117  

27. Overlopende passiva 9.881   7.871  

   26.351   21.289 

       

       
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       

TOTAAL PASSIVA  1.947.849   1.712.803 
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2. Winst- en verliesrekening  
(in duizenden euro’s) 2021  2020 

       

28. Huuropbrengsten 80.285   79.936  

29. Opbrengsten servicecontracten                                                                2.327   2.294  

30. Lasten servicecontracten -2.151   -2.035  

31. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -6.431   -6.212  

32. Lasten onderhoudsactiviteiten -24.590   -22.173  
33. Overige directe operationele lasten 

exploitatie bezit -14.183   -14.027  

Netto resultaat exploitatie  
vastgoedportefeuille (11)  

                                      
35.257   37.783 

 
      

34. Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling -   -  

35. Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling           -    -  

Netto resultaat verkocht vastgoed  
in ontwikkeling (12)  -   - 
 

      

36. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 18.562   16.662  

37. Toegerekende organisatiekosten -94   - 89  

38. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -12.823   - 13.946  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille (13)  5.645   2.627 
 

      
39. Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille -26.434   -30.206  
40. Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 200.664   -8.525  
41. Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 2.611   1.651  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (14)  176.841   -37.080  
 

      

42. Opbrengst overige activiteiten 252   259  

43. Kosten overige activiteiten -270   -269  

Netto resultaat overige activiteiten (15)  -18   -10 
       
44. Overige organisatiekosten  -6.178   - 

45. Leefbaarheid  -1.407   -1.363 

       
Bedrijfsresultaat (transporteren)  210.140   1.957 
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(in duizenden euro’s) 2021  2020 

       
Bedrijfsresultaat (transporteren)  210.140   1.957 
       
46. Waardeveranderingen van financiële vaste 

activa en effecten 558   -715  
47. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste 

activa behoren en van effecten -   -  
48. Andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten -   -  

49. Rentelasten en soortgelijke kosten -13.701   -14.163  

Saldo financiële baten en lasten (16)  -13.143   - 14.878 

       
Resultaat voor belastingen  196.997   -12.921 

50. Belastingen  -8.132   -4.741 

Resultaat na belastingen  188.865   -17.662 
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3. Kasstroomoverzicht  
(in duizenden euro’s)  2021  2020 

      
Operationele activiteiten      

Ontvangsten:      

Huren 81.088   80.343  

Vergoedingen 2.280   2.471  

Overige bedrijfsontvangsten 61   207  

Overheidsontvangsten -   -  

Renteontvangsten -   -  

Saldo ingaande kasstromen  83.429   83.021 

      

Uitgaven:      

Personeelsuitgaven 8.655   8.969  

Onderhoudsuitgaven 20.381   16.633  

Overige bedrijfsuitgaven 11.189   11.396  

Rente uitgaven 13.741   14.155  

Sectorspecifieke heffing 282   -  

Verhuurderheffing 9.833   9.759  

Leefbaarheid 368   498  

Vennootschapsbelasting 3.654   -  

Saldo uitgaande kasstromen  68.103   61.410 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten  15.326   21.611 
      

(Des)investeringsactiviteiten      

MVA ingaande kasstroom      

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en  
niet woongelegenheden 17.776 

  
16.016 

 

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na  
inkoop in dPi periode 4.327 

  
4.615 

 

Verkoopontvangsten grond 395   -  

Tussentelling ingaande kasstroom MVA  22.498   20.631 

      

MVA uitgaande kasstroom      

Nieuwbouw huur, woon- en niet 
woongelegenheden 44.330 

  
18.691 

 

Woningverbetering, woon- en niet 
woongelegenheden 12.758 

  
11.211 

 

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 367   603  

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet 
woongelegenheden - 

  
- 

 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor 
doorverkoop 5.991 

  
9.382 

 

Investeringen overig 299   387  

Externe kosten bij verkoop 385   337  

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA  64.130   40.611 
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Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA  -41.632   -19.980 

      

FVA      

Ontvangsten verbindingen -   -  

Ontvangsten overig 97   560  

Uitgaven verbindingen -   -  

Uitgaven overig -   -  

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA  97   560 

      

Kasstroom uit (des)investeringen  -41.535   -19.420 

      

Financieringsactiviteiten      

Ingaand:      

Nieuwe door WSW geborgde leningen 30.794   -  

Uitgaand:      

Aflossing door WSW geborgde leningen 8.545   8.965  

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  22.249   -8.965 

      

Mutatie liquide middelen  -3.960   -6.774 

      

Liquide middelen per 1 januari  13.610   20.384 

Liquide middelen per 31 december  9.650   13.610 
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4. Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
Stichting Casade (hierna Casade) is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. De 
statutaire vestigingsplaats is Waalwijk. Casade is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel 
onder nummer 18111768. Het feitelijk actieve werkgebied bestaat uit de gemeenten Dongen, Loon op Zand 
en Waalwijk. Daarnaast bezit Casade 7 woningen in Heusden. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de 
exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector.  
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.  
Alle bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. De jaarrekening is opgemaakt op 30 mei 
2022. 

 
Continuïteit van de activiteiten  
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. Het uitbreken van het Corona virus en de 
maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grotere economische onzekerheid op tenminste de 
korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. Voor Casade spelen er geen materiële risico’s op 
omzetdaling of marktwaardedaling. We hebben in dit kader gevoeligheidsanalyses uitgevoerd op onze basis-
meerjarenbegroting, waarbij Casade de komende jaren blijft voldoen aan de WSW-ratio’s. 
Gegeven de onzekerheid over de verdere ontwikkeling/ doorlooptijd van de Corona-crisis is het ook niet 
mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op Casade. Echter, gezien de uitkomsten van 
onze gevoeligheidsanalyses, hebben wij geen twijfels omtrent onze continuïteitsveronderstelling.  
 

Stelselwijziging  
In het verslagjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 
 

Regelgeving 
Stichting Casade heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het 

eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke 

uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 

en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) van toepassing. 

Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, 

waaronder Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting in het bijzonder.  

 
Oordelen, schattingen veronderstellingen en onzekerheden 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 
Casade zich diverse oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Onzekerheid omtrent deze schattingen en veronderstellingen kan resulteren in 
materiële aanpassingen van de jaarrekening in toekomstige jaren.  
De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als 
het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. 
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
betreffende jaarrekeningposten. 
 

Schattingen en veronderstellingen 
Casade maakt de schattingen en veronderstellingen op basis van de omstandigheden en informatie 
beschikbaar op het moment van opmaak van de jaarrekening. Schattingen gebaseerd op toekomstige 
gebeurtenissen (of het zich niet voordoen van verwachte gebeurtenissen) kunnen onderhevig zijn aan 
toekomstige veranderingen in de markt en omstandigheden buiten de invloedssfeer van de groep. Deze 
schattingswijzigingen worden prospectief verwerkt. De belangrijkste schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen zijn: 
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Herwaardering en vastgoedbeleggingen 

Casade  waardeert de vastgoedbeleggingen tegen de reële waarde waarbij veranderingen in de reële waarde 

in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord. De reële waarden van de vastgoedbeleggingen zijn 

bepaald met behulp van de contante waarde methode, zoals voorgeschreven door het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde (bijlage 2 bij de Regeling Toegelaten Instellingen 2015). In sommige gevallen zijn de 

reële waarden van de vastgoedbeleggingen bepaald aan de hand van recente transacties met gelijksoortige 

kenmerken en locaties als het vastgoed van de groep. Casade heeft onafhankelijke waarderingsexperts 

ingeschakeld voor het bepalen van de reële waarde. De waardering is het meest gevoelig voor veranderingen 

van de disconteringsvoet. Voor een verdere toelichting met betrekking tot de aannames en schattingen in het 

bepalen van de reële waarde, wordt verwezen naar de toelichting op het vastgoed in exploitatie. 

 

Bijzondere waardeverminderingen – afwaardering onrendabele toppen  

Casade beoordeelt op elke balansdatum of een actief of een groep van activa een bijzondere 

waardevermindering heeft ondergaan. De beoordeling heeft geresulteerd in een voorziening onrendabele 

top voor het vastgoed in ontwikkeling van € 12,1 miljoen in het huidige boekjaar, deze is deels zichtbaar als 

voorziening in de jaarrekening en deels gesaldeerd met reeds gedane investeringen voor de projecten.. De 

realiseerbare waarde is gebaseerd op de marktwaarde van de kasstroom-genererende eenheid per 31 

december 2021, bepaald met behulp van de contante waarde methode, zoals voorgeschreven door het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde (bijlage 2 bij de Regeling Toegelaten Instellingen 2015). De 

kasstroomprojecties bevatten aannames en schattingen van toekomstige verwachtingen. De realiseerbare 

waarde  is gevoelig voor de disconteringsvoet, de verwachte toekomstige kasstromen en de groeivoet 

gehanteerd voor extrapolaties. Voor een verdere toelichting met betrekking tot de aannames en schattingen 

in het bepalen van de bijzondere waardeverminderingen, wordt verwezen naar de toelichting op het 

vastgoed in ontwikkeling. 

 
Latente belastingvorderingen 

De waardering van latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door Casade, 

per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of 

overlopende passiva. Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tot de hoogte waarop het 

waarschijnlijk is dat fiscale winst beschikbaar zal zijn voor de verrekening. Casade betrekt in deze beoordeling 

het beschikbaar zijn van latente belastingverplichtingen ter saldering, de mogelijkheid van planning van 

fiscale resultaten en de hoogte van toekomstige fiscale winsten in combinatie met het tijdstip en/of periode 

waarin de latente belastingvorderingen worden gerealiseerd.  

 

Voor een verdere toelichting met betrekking tot de aannames en schattingen in het bepalen van de hoogte 

van de latente belastingvorderingen, wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activa. 

 

De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels 

volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De 

toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie 

vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, 

de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een fiscale 

winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal 

blijken of en in hoeverre de fiscus de door Casade gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om 

die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen 

onderhevig zijn. 
 

Schattingswijziging  
In het verslagjaar hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan. 
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Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 

uitsluitend indien en voor zover: 

• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 

• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 
 

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en 

schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. 

  

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per 

transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop Casade de bindende overeenkomst aangaat. 

 

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost. Door de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de 

afzonderlijke paragraaf Derivaten en hedge accounting. 
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5. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Vastgoedbeleggingen 
 

(DAEB en Niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie 

Classificatie en kwalificatie 

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB 

(commercieel) vastgoed, conform het door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde 

‘scheidingsvoorstel’ en de hierop volgende transacties tussen de ‘DAEB-tak’ en de ‘niet-DAEB-tak’, rekening 

houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande 

de staatssteun voor toegelaten instellingen.  

 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 

waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de 

bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Het niet-DAEB-vastgoed omvat 

volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens 

(huurtoeslaggrens) op contractdatum, facultatief aan de niet-DAEB-tak overgedragen DAEB-vastgoed, het 

bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed. 

  

Complexindeling 

Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een 

waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare 

verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een 

derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden 

gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle 

verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een 

afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en 

commercieel vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de 

waarde opgesplitst in een deel dat aan het sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan 

worden toegerekend. 

Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed 

Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel vastgoed in exploitatie 

gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief 

transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.  

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige 

kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voorts kunnen in de 

vervaardigingskosten worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden 

over het tijdvak dat aan de vervaardiging kan worden toegerekend. 

 

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat 

de exploitatie door sloop wordt beëindigd . 

Waardering na eerste verwerking  

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde.  

Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de 

methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 

(“Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”). 
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Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende 

categorieën: 

• Woongelegenheden 

• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG) 

• Parkeergelegenheden  

• Intramuraal zorgvastgoed  

 

Casade hanteert de basis versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

woongelegenheden en parkeergelegenheden. 

Voor BOG, MOG en overig ‘exotisch vastgoed’ hanteert Casade verplicht de full versie van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de 

totale huursom van de (niet-)DAEB tak. 

 

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden. 

De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde 

methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande 

kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde 

die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt 

verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening 

van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 

15 jaar.  

 

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en 

parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het 

doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal 

vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing. 

 

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de marktwaarde van 

onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de 

wijziging zich voordoet. De waardevermindering of – vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht 

en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”. 

 

Deze waardevermindering of -vermeerdering bestaat uit aanpassingen in het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde en uit ontwikkelingen van de woningmarkt en huurportefeuille van de corporatie. 

Daarnaast is bij toepassing van de basisversie sprake van een portefeuillewaardering in plaats van 

complexwaardering, waardoor er tevens een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen 

het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.  

 

Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie plaats. Daarbij 

wordt door vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de basisversie een marktwaarde uitkomst 

heeft gegeven die binnen acceptabele bandbreedte van de full-versie uitkomst ligt. Dit vormt input om de 

basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn vanzelfsprekend nog niet bekend en niet 

meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening. 

Uitgaven na eerste verwerking 

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en commercieel vastgoed, 

die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst 

aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in 

het actief verwerkt als een waardevermindering of – vermeerdering en in het resultaat verantwoord als “Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen  
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Groot Onderhoud 

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en aan 

de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als 

gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige 

onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Onderhoud  

De werkzaamheden die naar hun aard dienen om een verhuurbare eenheid, danwel complex – in vergelijking 

met de toestand waarin die zich bij stichting of latere verandering bevond – in bruikbare staat te herstellen en 

aldus de ingetreden achteruitgang op te heffen; dit ongeacht de omvang van de uitgaven.  

 

De onderhoudsuitgaven betreffen aldus de uitgaven om een verhuurbare eenheid, danwel complex in 

dezelfde technische en bouwkundige staat te houden, als waarin het zich op de peildatum (einde boekjaar) 

bevindt, rekening houdend met het effect van onderhoudscycli, zo nodig na het verhelpen van achterstallig 

onderhoud indien dit aanwezig is. Het in dezelfde technische en bouwkundige staat houden, houdt in dat er in 

of aan het vastgoed geen technische gebreken mogen zijn (minimaal conditiescore 4 op bouwdeelniveau voor 

alle bouwdelen conform NEN2767 of vergelijkbaar op het moment dat het onderhoud wordt uitgevoerd).  

 

In de onderhoudsuitgaven zijn dus ook de uitgaven voor de vervanging van daken, voegwerk en kozijnen 

opgenomen omdat dit in beginstel kwalificeert als instandhouding. Ook de uitgaven voor vervanging van 

keukens, badkamers en toiletten vallen onder de onderhoudsuitgaven in verband met het technisch en 

bouwkundig in stand houden van het gebouw.  

 

Verbetering  

De werkzaamheden die dienen om aan de onroerende zaak of een zelfstandig gebouwdeel een wezenlijke 

verandering aan te brengen, waardoor de onroerende zaak naar inrichting, aard of omvang een wijziging 

heeft ondergaan. De verbetering wordt als investering aangemerkt.  

 

De investeringen voor verbetering betreffen aldus de uitgaven met als doel het technisch of functioneel 

verbeteren van een verhuurbare eenheid, danwel complex. De conceptuele kaders in de fiscale 

praktijkhandleiding dienen daarbij als uitvalbasis. Het betreffen (ook) uitgaven om een verhuurbare eenheid, 

danwel complex naar een hoger niveau te brengen (de theoretische of markttechnische verdiencapaciteit 

vergrotend), bijvoorbeeld verduurzamen naar energieneutraal, aanpassingen in de plattegrond, verhogen 

uitrustingsniveau van onderdelen van de woning of toevoegen van niet reeds in het object aanwezige 

installaties zoals zonnepanelen.  

 

Tot de verbeteringen worden ten minste gerekend de werkzaamheden die verband houden met:  

• het gebruiksklaar maken van een nieuw verworven onroerende zaak;  

• de nieuwbouwuitgaven bij vervangende nieuwbouw die volgen na het slopen van bestaande 

opstallen;  

• herstel van fysieke beschadiging aan onroerende zaken als gevolg van abnormale gebeurtenissen; en  

• een ingrijpende verbouwing (definitie zie hierna).  

 

Ingrijpende verbouwing  

Er is sprake van een ‘ingrijpende verbouwing’ als een onroerende zaak technisch en economisch gezien 

hoogst verouderd is of als van een onroerende zaak een gedeelte bouwvallig is, welk gedeelte wordt 

afgebroken, en in het overblijvende gedeelte een groot aantal veranderingen en vernieuwingen wordt 

aangebracht.  

 

Een ingrijpende verbouwing betreft aldus een grondige renovatie van een verhuurbare eenheid, danwel 

complex. De ingrijpende verbouwing is erop gericht dat bij de verhuurbare eenheid, danwel het complex een 

hedendaagse kwaliteit tot stand komt waar dit in de bestaande situatie niet het geval was. Deze kwaliteit zal 

tot stand komen via een projectmatige aanpak. De corporatie werkt voor het totaal een investeringsvoorstel 
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uit, waaruit blijkt dat de prestaties van het complex positief worden beïnvloed (c.q. de waarde van het 

complex neemt toe na de ingreep). Het voorstel vloeit voort uit de vastgoedsturing (asset management) van 

de corporatie. Hierbij is het streven dat de lange termijn verhuurbaarheid van het betreffende object zodanig 

is dat in de komende jaren geen ingrijpende verplichtingen meer te verwachten zijn, anders dan planmatige 

cycli uit de meerjarenonderhoudsbegroting.  

 

We beschouwen de ingrijpende verbouwing (renovatie) als een investering wanneer wordt voldaan aan de 

volgende criteria:  

• De energetische prestaties verbeteren wezenlijk (meerdere labelstappen) waardoor het bezit 

vanwege de ingrijpende verbouwing ook vanuit energetisch perspectief voor de langere termijn 

verhuurbaar is.  

• Gevelrenovatie of dakrenovatie (inclusief isolatie) maakt op een zodanige manier deel uit van de 

aanpak waardoor deze op een niveau vergelijkbaar met dat van nieuwgebouwde objecten wordt 

gebracht.  

• De werkzaamheden aan de onroerende zaak zijn mede gericht op het brengen dan wel houden van 

de kwaliteit van de badkamers, toiletten en keukens op het technische en functionele niveau dat in 

redelijkheid minimaal in nieuwgebouwde objecten mag worden verwacht.  

• Installatievoorzieningen van de verhuurbare eenheden, danwel complexen zijn als gevolg van de 

werkzaamheden toekomstbestendig in de zin dat ze niet binnen tien jaar hoeven te worden 

aangepakt.  

 

De hiervoor genoemde criteria zijn limitatief, waarbij toegestaan wordt om met argumenten een ingrijpende 

verbouwing te beschouwen als aan 3 van de 4 criteria wordt voldaan. Wanneer dat zo is dan dient de 

corporatie te kunnen onderbouwen waarom redelijkerwijs niet aan het laatste criterium is voldaan, maar er 

toch sprake is van een ingrijpende verbouwing.  

 

Bovenstaande betekent dat de corporatie voor de aanpak een investeringsafweging heeft gemaakt en er 

redelijkerwijs geen sprake meer is van terugbrengen in oude of vergelijkbare staat van het vastgoed. Het 

complex voldoet na de aanpak aan de hedendaagse kwaliteitsstandaarden. Mocht niet aan bovenstaande 

criteria zijn voldaan, dan is er geen sprake van een ingrijpende verbouwing en geldt voor alle 

bouwdeelelementen de reguliere lijn zoals hierboven opgenomen onder de kopjes “Onderhoud” en  

“Verbetering”. 

 

Uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie zijn in overeenstemming met de op 30 september 

2019 gewijzigde Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 verwerkt. Hierop zijn de definities 

voor onderhoud en beheer zoals hierboven beschreven van toepassing. Daarbij worden onderhoudsuitgaven 

verwerkt in het resultaat en uitgaven die kwalificeren als verbetering als onderdeel van de kostprijs van het 

vastgoed. 

Herwaarderingsreserve 

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde worden verantwoord in de winst-en-

verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering, 

wordt een herwaarderingsreserve gevormd.  

Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen 

benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het 

waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is. Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve wordt rekening 

gehouden  met het effect van de belastingdruk op de ongerealiseerde herwaardering.  

Afschrijvingen 

Op de vastgoedbeleggingen in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven. 
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Buitengebruikstelling als gevolg van sloop 

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de balansdatum een ook voor een derde, 

onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee 

gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht. 

 

 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
 

Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) 

door Casade wordt overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, 

eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed gerubriceerd als vastgoed verkocht onder voorwaarden. De 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder 

aftrek van de contractuele korting. Een eventuele waardevermeerdering of – vermindering van de 

boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-

en-verliesrekening onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 

onder voorwaarden. 

 

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOV-

contract overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen 

worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.  

 

De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en 

nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van 

een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de 

verwachte reële waarde op terugkoopmoment. 

 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft Casade een terugkoopverplichting, die 

jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met de 

contractvoorwaarden inzake terugkoop waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de 

woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans opgenomen 

zonder rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop 

terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed 

mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de 

verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

 

De waardeveranderingen van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en die van de 

terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.  

 

Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde leegwaarde na aftrek 

van contractuele korting en de – gefixeerde – boekwaarde op moment van herclassificatie op basis van de 

oude grondslag verwerkt in een herwaarderingsreserve. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed 

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen 

(woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking 

hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs), rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare 

kosten. 
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De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van 

geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie 

onder Waardering na eerste verwerking.  

 

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed 

tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt 

het nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen. 

  

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake 

sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan 

de marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor 

het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De 

afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post Overige 

waardeveranderingen  vastgoedportefeuille.  

Grondposities  

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling 

van huur- en koopprojecten. 

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na 

eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de 

huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De 

veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post Overige 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille.  

  
Herclassificatie van vastgoed 
 

Herclassificatie vindt plaats als sprake is van een wijziging van het gebruik of het beleid, gestaafd door: 

a. daadwerkelijke aanvang van activiteiten ten behoeve van verkoop van onroerende zaken die niet 

meer in exploitatie zijn, waarbij als verkrijgingsprijs van de onroerende zaak ten behoeve van 

opvolgende waardering, de marktwaarde op het moment van wijziging van het gebruik wordt 

genomen. 

b. verkoop onder voorwaarden van onroerende zaken in exploitatie waarbij de transactie kwalificeert 

als financieringstransactie. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd 

op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting, waarbij een eventuele 

waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken op het 

moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 

c. terugkoop van onder voorwaarden verkochte onroerende zaken die als financieringstransactie zijn 

aangemerkt ten behoeve van de eigen exploitatie of verkoop: 

• bij terugkoop ten behoeve van de eigen exploitatie, vindt herclassificatie plaats van 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden naar onroerende zaken in exploitatie. De 

onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op grond van 

artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Een eventuele 

waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken bij 

terugkoop wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 

• Bij terugkoop ten behoeve van verkoop, vindt herclassificatie plaats van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden naar voorraden. De terugkoopwaarde geldt als de waardering 
voor de onroerende zaken op het moment van wijziging van het gebruik. 
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Beleidswaarde 
 

Op grond van artikel 15 lid 5 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vermeldt de 

toegelaten instelling volkshuisvesting de beleidswaarde in de toelichting van de jaarrekening. De 

beleidswaarde sluit aan op het beleid van de toegelaten instelling en beoogt inzicht te geven in de 

verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid.  

 

Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa 

(kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het  

beleid van Casade. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie  

(zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor de  

bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:  

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een  

uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in  

exploitatie. Hierbij wordt tevens uitgegaan van eeuwigdurende looptijd  

in de eindwaarde.  

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het  

ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het  

beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de  

geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met  

gemeenten. 

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het  

(onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren  

onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de  

markt. Bij het berekenen van de onderhoudsnorm is de definitie gehanteerd in de post ‘lasten 

onderhoudsactiviteiten’ in de functionele winst- en verliesrekening, die nader is gespecificeerd in het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.  

4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten  

ter zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te  

relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden  

opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de  

resultatenrekening, die nader is gespecificeerd in het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde. 

 

In tegenstelling tot marktwaarderingen is een negatieve beleidswaarde mogelijk voor  

woongelegenheden. In dergelijke gevallen is de beleidswaarde niet gecorrigeerd naar een nihilwaardering. De 

beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de 

marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.  

 

De gehanteerde uitgangspunten ter bepaling van de beleidswaarde worden toegelicht bij de toelichting op 

vastgoedbeleggingen. 

 

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde  

uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals  

toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de  

meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur &  

beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.  

 

Casade heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de  

beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde. 
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Materiële vaste activa 
 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs 

(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.  Er zijn geen rentekosten in de, 

tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde, materiële vaste activa opgenomen. 
 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde.  

Over grond wordt niet afgeschreven. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur 

en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een 

schattingswijziging verantwoord. 

 

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en aan 

de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als 

gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige 

onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Met inachtname van de 

overgangsmaatregel van RJ Uiting 2019-18 alinea 645.505 is deze grondslag ook in boekjaar 2021 toegepast.  

 

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa  worden gewaardeerd tegen de boekwaarde dan wel de lagere 

opbrengstwaarde. Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of 

wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De 

bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Financiële vaste activa 
 

Deelnemingen 
Niet geconsolideerde deelnemingen waarin Casade  invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en 

financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Voor de bepaling of sprake is 

van invloed van betekenis worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële 

stemrechten bevatten.  

Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het 

aandeel van Casade in de nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de 

deelnemingen en haar aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen van de deelnemingen vanaf het 

moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening, verminderd met 

haar aandeel in de dividenduitkeringen van de deelnemingen. In de winst-en-verliesrekening wordt het 

aandeel van Casade in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Indien en voor zover Casade niet 

zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in 

een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en –

verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen met uitzondering van 

herwaarderingen van activa die in de herwaarderingsreserve worden verwerkt. 

 

Na toepassing van de vermogensmutatiemethode bepaalt Casade of het noodzakelijk is om voor de 

deelneming een verlies wegens bijzondere waardevermindering op te nemen. Casade bepaalt op elke 

verslagdatum of er objectieve aanwijzingen zijn dat de deelneming een bijzondere waardevermindering heeft 

ondergaan. Als dat het geval is, berekent Casade het bedrag aan bijzondere waardevermindering als zijnde het 

verschil tussen de realiseerbare waarde van de deelneming en de boekwaarde en verantwoordt zij het bedrag 

in de winst-en-verliesrekening. 

 

Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze 

methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil 

gewaardeerd. Hierbij worden andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt 
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als een onderdeel van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele voor 

de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de 

deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen. 

 

Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer verwerkt indien en voor 

zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. 

 

Deelnemingen waarop Casade  geen invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, 

worden tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt 

waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-

verliesrekening. 
 

Overige financiële vaste activa 

Latente belastingvorderingen 

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke 

paragraaf Belastingen. 

Vorderingen 

De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige verstrekte vorderingen 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe te 

rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 

effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt zodra de 

vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede 

via het amortisatieproces . 
 

Voorraden 
 

Vastgoed bestemd voor verkoop 
 

Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen en teruggekochte woningen uit hoofde van een 

terugkoopplicht, bestemd voor verkoop. 

De waardering van de opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingsprijs en daaraan 

toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De waardering van de teruggekochte 

woningen met een terugkoopplicht is op moment van verkrijging tegen de marktwaarde na aftrek van de 

contractuele korting, hetgeen tevens de verkrijgingsprijs is voor de waardering als voorraad, en na eerste 

verwerking rekening houdend met de lagere opbrengstwaarde. 

De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel 

recente verkooptransacties van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop. 

 
Overige voorraden 

 

Onder de post overige voorraden zijn grondposities zonder concrete bouwbestemming opgenomen. De 

waardering is tegen verkrijgingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere 

opbrengstwaarde. 
 

Vlottende vorderingen 
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met transactiekosten en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid. 
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Liquide middelen 
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en 
cheques. Liquide middelen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito’s worden onder 
liquide middelen opgenomen indien zij in feite – zij het eventueel met opoffering van rentebaten- ter 
onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter 
beschikking staan van Casade, worden als financiële vaste activa gerubriceerd. 
 

Bijzondere waardevermindering van financiële activa 
Casade beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële activa bijzondere 

waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde) 

kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere 

waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering 

bepaald en in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van het verlies 

bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de 

toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is 

bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Een voorheen opgenomen waardevermindering wordt 

teruggenomen, indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis 

na afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de geamortiseerde 

kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere 

waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. De 

boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorziening wegens 

oninbaarheid. 
 

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen 
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de jaarrekening als 

vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit van de 

contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument voortvloeit. Rente, baten en lasten met 

betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van 

de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-

vermogensinstrument. 
 

Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd indien Casade op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt 

bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen 

en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde materieel is, worden de 

voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde. De voorziening voor latente belastingen wordt 

gewaardeerd tegen contante waarde. De gehanteerde disconteringsvoet voor belastingen is 2,39% (2020: 

2,44%) en geeft zowel de actuele marktrente als de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting weer. 

Overige voorzieningen wordt contant gemaakt met een disconteringsvoet gebaseerd op rentepercentage 

hoogwaardige obligaties. 

 

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een 

vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk 

actief. 

 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake 

sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan 

de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds 
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bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen 

en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening 

wordt in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille.  

Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake 

nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij oplevering aan derden worden overgedragen onder een 

“verkoop onder voorwaarden” regeling. 

 

Langlopende schulden 
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. 

 

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 

volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen 

zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. 

 

Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit hoofde van onroerende zaken in exploitatie 

die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door Casade zijn overgedragen aan 

derden, wordt verwezen naar paragraaf Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden van dit hoofdstuk. 

 
Kortlopende schulden 
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. 

 

De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 

volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen 

zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. 

 

Pensioenen 

De aan de pensioenuitvoerder (SPW als bedrijfstakpensioenfonds voor de woningcorporatiesector) te betalen 

premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel de 

vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief 

verantwoord. 

 

Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening 

opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de 

pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang 

van de verplichting. De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of 

werknemer wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de 

contante waarde als het effect van de tijdswaarde van geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór 

belastingen de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties weergeeft). 

 

Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen 

als de groep beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige 

economische voordelen voor de groep leidt en het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 

pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening. 

 

Geamortiseerde kostprijs 
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de 
eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd 
of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil 
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tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel 
door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. 
 

Reële waarde van financiële instrumenten 
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per de 
verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten.  

Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële waarde 

bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer: 

– het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen; 

– het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg hetzelfde is; 

– analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.  

 

Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de toelichting op de 

financiële instrumenten. 

  

Derivaten en hedge accounting 
Casade maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten in de vorm van renteswaps ter afdekking van de 

gelopen risico’s betreffende de renteschommelingen. 

 

Casade scheidt een in een contract besloten derivaat (embedded derivative) af van het basiscontract, indien 

aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 

– er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract 

besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; 

– een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou 

voldoen aan de definitie van een derivaat; en 

– het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van de reëel 

waardeveranderingen in het resultaat. 

 
Het afgescheiden derivaat wordt gewaardeerd in overeenstemming met onderstaande grondslagen. 

Voor zover het afgescheiden derivaat niet kan worden aangewezen als onderdeel van een hedgerelatie en 

hedge-accounting kan worden toegepast (zie hierna onder “Derivaten met toepassing van kostprijshedge-

accounting”) wordt het afgescheiden derivaat geclassificeerd als “Overige derivaten”. 

 
Op het moment van de eerste verantwoording rubriceert Casade de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 
op portefeuillebasis in de onderstaande subcategorieën: 

 
Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting 

 

Casade past hedge accounting toe op basis van generieke documentatie. 

 
Casade documenteert het volgende: 

‒ de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de 

verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties; 

‒ de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities. 

 

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge accounting voldoen, worden als volgt 

verantwoord. 

 

De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post en is als volgt: 

‒ Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan wordt ook het derivaat tegen 

kostprijs gewaardeerd. 

‒ Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt ook het 

hedge-instrument niet geherwaardeerd. 



81 
 

 

De resultaatbepaling is als volgt: 

‒ Op elke balansdatum wordt bepaald of sprake is of is geweest van ineffectiviteit. 

‒ Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk 

zijn of zijn geweest, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. 

‒ Het eventuele ineffectieve deel wordt bepaald door middel van de dollar offset methode. 

‒ Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in een verlies resulteert, 

wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 

‒ Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot een financieel actief of een 

financiële verplichting, dan worden de daarmee verbonden nog niet in het resultaat verwerkte winsten of 

verliezen in dezelfde periode(n) in de winst-en-verliesrekening verantwoord als waarin het verkregen 

actief of de aangegane verplichting van invloed is op het resultaat. Indien wordt verwacht dat een (deel 

van een) verlies dat nog niet in de winst-en-verliesrekening is verwerkt, in de toekomst niet met een 

tegengestelde winst uit de afgedekte positie wordt gecompenseerd, dan wordt dit verlies direct in de 

winst-en-verliesrekening opgenomen. 

Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien: 

– Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde 

resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst-en-verliesrekening is verwerkt toen er sprake 

was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de 

afgedekte transactie plaatsvindt. 

– De hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte positie een 

in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de hedgeresultaten als volgt plaats: 

– Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge accounting vanaf dat 

moment stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat 

in de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was 

gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off balance of op de balans. 

– Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee 

samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge 

effectief buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de winst-en-

verliesrekening overgebracht. 
 

Overige derivaten 
Overige derivaten met beursgenoteerde aandelen of obligaties als onderliggende waarde worden na de 

eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Baten en lasten die voortvloeien uit veranderingen in 

de reële waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 

 

Overige derivaten met een andere onderliggende waarde dan beursgenoteerde aandelen of obligaties, 

worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere reële waarde. In geval de reële 

waarde negatief is, wordt dit negatieve bedrag volledig opgenomen. Bij de bepaling van de lagere reële 

waarde wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten. Baten en lasten worden in de winst-

en-verliesrekening verwerkt zodra de derivaten aan een derde worden overgedragen of een bijzondere 

waardevermindering ondergaan. 

 

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en passiva 
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle 

of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de 

positie aan een derde zijn overgedragen. 

 

Leasing 
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op 

het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst als 

de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst 

het recht van het gebruik van een specifiek actief omvat. 
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In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het lease-object 

geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) worden het lease-object en de daarmee 

samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de balans verwerkt tegen de reële waarde 

van het lease-object op het moment van het aangaan van de leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen 

de contante waarde van de minimale leasebetalingen. De initiële directe kosten van de lessee worden 

opgenomen in de eerste verwerking van het actief. De leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en 

aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee een constante rentevoet wordt bereikt over de resterende 

netto-verplichting. 

 

Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de 

gebruiksduur van het object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat de lessee aan het einde van de 

leaseperiode eigenaar wordt. 

 
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht. 
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6. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De 

kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden 

voor het opnemen van voorzieningen. 

 

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard,  

omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat 

uit gewone bedrijfsuitoefening van Casade en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het 

oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk 

toegelicht. 

 

De winst-en-verliesrekening wordt zoals voorgeschreven in de Woningwet, gepresenteerd op basis van de 

functionele indeling, op basis van het op 25 oktober 2017 door het ministerie van Wonen en Rijksdienst 

uitgevaardigde modellenbesluit. 

 

Huuropbrengsten 
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties. 

De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van Casade, rekening houdend met 

de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale 

huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid. 

 
Opbrengsten servicecontracten 
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor 

leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De 

opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten 

worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de 

kosten- verdeelstaat verantwoord. 

 
Personeel 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
Casade  neemt een verplichting op als zij zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een 

ontslag- of transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie worden de 

kosten van een ontslag- of transitievergoeding opgenomen in een reorganisatievoorziening. 

 
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 
economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.  
De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend. 

 
Lasten onderhoudsactiviteiten 
De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten 

laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van 
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derden en de kosten van eigen dienst. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven 

wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief. 

 

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 

plaatsgevonden. 

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 

worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
Hieronder worden verantwoord de verhuurderheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren 

van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke 

kostensoort behoren. Casade verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting en de 

verhuurderheffing in de periode waarop de overheidsheffing betrekking heeft. 

 
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 
De opbrengsten van de verkopen van het vastgoed in ontwikkeling en onderhanden projecten worden 

verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). 

 
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling en toegerekende organisatie- en financieringskosten 
De lasten van het verkochte vastgoed in ontwikkeling inclusief de toegerekende organisatiekosten vanuit de 

kostenverdeelstaat en rente in het kader van financiering worden hieronder verantwoord. 

 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met  

betrekking tot het vastgoed.  

 

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten 

op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn overgedragen 

aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de 

opbrengst waarschijnlijk is. 

Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder 

aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. 

Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de 

verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en 

de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. Verder 

wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens zonder 

voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de marktwaarde 

op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting. 

 

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). 

Eventuele verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.  

 

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de 

belangrijkste economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties 

worden verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt naar de post Vastgoed verkocht onder 

voorwaarden in de grondslagen van balanswaardering. 

 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de 

vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder 

voorwaarden en vastgoed bestemd voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
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vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde 

van het vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar. 

 
Netto resultaat overige activiteiten 
Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en Koudopslaginstallatie (WKO), beheer voor derden 

en VvE-beheer als ook opbrengsten zendmasten en erfpachtopbrengsten toegerekend.  

 
Leefbaarheid 
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen. 

De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijk gebonden uitgaven voor ondersteuning van 

bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), 

leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, 

bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede 

kansbeleid et cetera. 

 

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere 

gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, 

beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals 

inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera. 

 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst 

waarschijnlijk. 

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende 

hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden 

toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in 

de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke 

rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden. 

 
Belastingen 
 

Acute belastingen 
 

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende 

belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en 

geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. 

 

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene 

voorwaarden voor saldering. 

 

Latente belastingen 
 

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een 

latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële 

en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente 

belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor 

verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen onder de financiële 

vaste activa respectievelijk voorzieningen. 

 

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen 

van de door Casade, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, 

voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De 
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latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde. Discontering 

vindt plaats op basis van de voor Casade geldende netto-rente voor langlopende leningen. En rekening 

houdend met de termijn waarbinnen de waarderingsverschillen naar verwachting worden gerealiseerd. De 

rentebate of -last voortkomend uit de afwikkeling van de contante waarde is opgenomen in de 

belastingkosten (en is geen onderdeel van de financiële baten en lasten). 

 

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien Casade een in rechte 

afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen en 

de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met 

winstbelastingen die betrekking hebben op dezelfde fiscale eenheid en door dezelfde belastingautoriteit 

worden geheven.  

 

 
Aandeel in resultaat van deelnemingen 
Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat van de 

deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van Casade. Het resultaat op deelnemingen 

gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen dividenden. 
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7. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.  

 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.  

 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  

 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 

leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 

financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave 

uit operationele activiteiten. De ontvangst uit hoofde van een sale and financial leaseback-transactie wordt 

gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten. 
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8. Toelichting op de balans 
 
Vastgoedbeleggingen (1) 
  31-12-2021 31-12-2020 
1. DAEB vastgoed in exploitatie 1.698.332 1.485.878 
2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 98.223 93.163 
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  114.888 100.052 
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 16.612 4.649 

  1.928.055 1.683.742 

 
De mutaties in de onroerende en roerende zaken in exploitatie zijn in het navolgende schema samengevat: 

 
1.DAEB vastgoed in 

exploitatie 
2. Niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie 

 2021 2020 2021 2020 

Boekwaarde 1 januari 1.485.878 1.486.805 93.163 91.830 

Mutaties:     

Opleveringen 38.091 24.024 - - 

Opleveringen ORT -13.218 -6.569 - - 

Initiële verkrijgingen 556 603 - - 

Latere uitgaven 30 20 - 124 

Desinvesteringen  -8.432 -9.211 -178 -61 

Buitengebruikstelling door sloop -2.167 -267 - -109 

Herclassificatie 731 649 -731 -649 

Aanpassingen marktwaarde 196.862 -10.176 5.969 2.028 

Totaal mutaties 212.454 -927 5.060 1.333 
     

Boekwaarde 31 december 1.698.332 1.485.878 98.223 93.163 

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering 962.129 790.680 30.440 25.464 

 
De opleveringen in 2021 betreft 19 eengezinswoningen, 17 seniorenwoningen, 34 appartementen, 50 
intramurale eenheden en 2 tiny houses. Ook zijn er 119 woningverbeteringen in 2021 opgeleverd.  
De initiële verkrijgingen in 2021 betreft de aankoop van 3 woningen en de latere uitgaven betreft na-
investeringen. De desinvesteringen in 2021 betreft 59 verkochte woningen, de buitengebruikstelling door 
sloop betreft 8 woningen. 
  

 
3. Onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden 

4. Vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen 

exploitatie 

 2021 2020 2021 2020 

Boekwaarde 1 januari: 100.052 95.381 4.649 8.240 

Mutaties:     

Investeringen 4.477 3.872 59.195 34.327 

Opleveringen - - -24.873 -17.455 

Desinvesteringen -4.278 -5.900 - - 

Herclassificatie -150 -1.988 -2.168 -2.197 

Aanpassingen marktwaarde 16.459 10.176 -20.191 -18.158 

Overige waardeveranderingen - - - -108 

Overige mutaties -1.672 -1.489 - - 

Totaal mutaties 14.836 4.671 11.963 -3.591 

Boekwaarde 31 december 114.888 100.052 16.612 4.649 

Aanschaffingswaarde 31 december 70.686 73.763 45.443 26.507 

Cumulatieve herwaarderingen 44.202 26.289 -28.831 -21.858 

Cumulatieve waardeverminderingen - - - - 

Boekwaarde 31 december 114.888 100.052 16.612 4.649 



89 
 

De in de verloopoverzichten weergegeven herclassificaties hebben betrekking op: 

• Sfeerovergangen tussen DAEB en niet-DAEB als gevolg van nieuwe contracten; 

• Herrubricering van woningen verkocht onder voorwaarden bij terugkoop; 

• Herrubricering van vastgoed in ontwikkeling naar voorraden. 

 

De overige mutaties bij de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden heeft voornamelijk betrekking op 

de afkoop van koopgarant bepalingen. 

 

De herclassificaties, voor zover het overhevelingen en sfeerovergangen betreft van DAEB naar niet-DAEB, en 

de herrubricering van vastgoed in ontwikkeling naar voorraden hebben niet geleid tot een andere 

waarderingsgrondslag, en hebben daarom géén effect op vermogen of resultaat. 

Bij terugkoop van woningen vindt herrubricering plaats in samenhang met het afboeken van de 

terugkoopverplichting. De waarderingsverschillen zijn beperkt, afhankelijk van de aard van de verschillen  

worden deze verantwoord als verkoopresultaat of als niet gerealiseerde waardeveranderingen. 
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1. DAEB vastgoed in exploitatie en 2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
 
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische 
parameters en schattingen. Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de marktwaarde van 
de onroerende zaken in exploitatie op basis van de contante waarde van de geschatte toekomstige 
kasstromen (Discounted Cash Flow methode). De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van 
een doorexploitatie- en een uitpondscenario.  
 
Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende 
de DCF-periode. Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele 
woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan. Sinds maart 2017 geldt er, onder bepaalde voorwaarden, 
voor gereguleerde woningen een verplichting de woning minstens zeven jaar door te exploiteren. Met deze 
verkoopbeperking is in de bepaling van de marktwaarde volgens het uitpondscenario rekening gehouden. 
 
De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van 15 jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de 
huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij 
mutatie is te liberaliseren.  

− Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het 
minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel. 

− Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur. 
 
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van macro-
economische parameters: 
 
Parameters woongelegenheden  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 e.v.  

Prijsinflatie  1,90%  1,80%  1,90%  1,90%  1,90%  2,00%  2,00%  
Looninflatie  2,00%  2,20%  2,10%  2,30%  2,30%  2,40%  2,50%  
Bouwkostenstijging  4,20%  3,20%  2,10%  2,30%  2,30%  2,40%  2,50%  
Leegwaardestijging  12,20%  7,10%  2,00%  2,00%  2,00%  2,00%  2,00%  
                
Mutatieonderhoud  Het mutatieonderhoud is met ingang van 2019 komen te vervallen  
Beheerkosten per vhe – EGW  € 467  Indexeren met prijsinflatie      
Beheerkosten per vhe – MGW  € 459  Indexeren met prijsinflatie      
Beheerkosten per vhe – Studenteenheid  € 432  Indexeren met prijsinflatie      
Beheerkosten per vhe – Zorgeenheid 
(extramuraal)  

€ 423  Indexeren met prijsinflatie      

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten (% van de WOZ)  

0,07%        

Huurderving (% van de huursom)  1,0%        
Verkoopkosten bij uitponden (% van de 
leegwaarde)  

1,2%        

                
  2022  2023  2024  2025 e.v.  

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – 
zelfstandige eenheden  

1,0%  1,0%  1,0%  0,5%  

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – 
onzelfstandige eenheden  

0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  

     

De verhuurderheffing is ingerekend volgens het wettelijk kader als % van de WOZ-waarde en bedraagt 
gedurende de DCF-periode: 
  2021  2022  2023  2024  2025  2026 e.v.  

Verhuurderheffing (% van de WOZ)  0,526%  0,332%  0,306%  0,307%  0,307%  0,306%  

 
De marktwaarde van de woongelegenheden is vastgesteld conform de basisversie van het handboek. 
Vrijheidsgraden zoals markthuur(stijging), leegwaarde(stijging), disconteringsvoet, mutatie- en verkoopkans 
en onderhoud zijn niet toegepast. 
 
De gemeentelijke OZB is ingerekend op basis van de vier gemeentelijke tarieven (% van de WOZ-waarde) 
waarbinnen ons woningbezit gelegen is. 
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De gemiddelde disconteringsvoet voor de gehele woningportefeuille bedroeg in 2021: 6,5% (2020: 6,9%). 
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 555 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, 
bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 9% van de berekende 
waarde van een verhuureenheid op peildatum 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 bedragen de totale 
overdrachtskosten ook 9%.   

  
Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend 
goed  

2021  2022  2023  2024 e.v.  

Instandhoudingsonderhoud BOG per m² BVO per jaar  € 6,00  Indexeren met bouwkostenstijging  
Instandhoudingsonderhoud MOG per m² BVO per jaar  € 7,30  Indexeren met bouwkostenstijging  
Mutatieonderhoud BOG per m² BVO per jaar  € 10,10  Indexeren met bouwkostenstijging  
Mutatieonderhoud MOG per m² BVO per jaar  € 12,20  Indexeren met bouwkostenstijging  
Beheerkosten % van de markthuur - BOG  3%  3%  3%  3%  
Beheerkosten % van de markthuur - MOG  2%  2%  2%  2%  
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 
(% van de WOZ)  0,12%  0,12%  0,12%  0,12%  
  
Parameters parkeergelegenheden  2021  2022  2023  2024 e.v.  
Instandhoudingsonderhoud per parkeerplaats per jaar  € 56,00  Indexeren met bouwkostenstijging  
Instandhoudingsonderhoud per garagebox per jaar  € 187,00  Indexeren met bouwkostenstijging  
Beheerkosten per parkeerplaats per jaar  € 29,00  Indexeren met bouwkostenstijging  
Beheerkosten per garagebox per jaar  € 40,00  Indexeren met bouwkostenstijging  
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 
(% van de WOZ)  0,22%  0,22%  0,22%  0,22%  
          
Parameters intramuraal zorgvastgoed  2021  2022  2023  2024 e.v.  
Instandhoudingsonderhoud per m² BVO per jaar  € 9,70  Indexeren met bouwkostenstijging  
Mutatieonderhoud per m² BVO per jaar  € 12,20  Indexeren met bouwkostenstijging  
Beheerkosten % van de markthuur  2,5%  2,5%  2,5%  2,5%  
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 
(% van de WOZ)  0,33%  0,33%  0,33%  0,33%  
  
Inschakeling taxateur  
De woon- en parkeergelegenheden zijn zowel in 2020 als in 2021 conform de basisversie van het handboek 
gewaardeerd. De rol van de taxateur is hier vervallen.  
  
Jaarlijks wordt nog wel 1/3 deel van het bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en intramuraal zorgvastgoed 
(BOG/MOG/ZOG) in exploitatie “full” getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe 
taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het overige 2/3 deel krijgt 
een taxatie update van de externe taxateur. Hierdoor is gewaarborgd dat ieder complex minimaal eens per 
drie jaar opnieuw wordt getaxeerd door een externe taxateur. Het taxatierapport en het taxatiedossier, 
waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn 
onderbouwd en vastgelegd, zijn in het bezit van Casade en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit 
Woningcorporaties.  
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Toepassing vrijheidsgraden  
Casade heeft voor de marktwaardering van haar BOG/MOG/ZOG vastgoedbezit de full versie van het 
handboek toegepast. Hieronder is een beschrijving opgenomen van de toegepaste vrijheidsgraden waarbij 
wordt ingegaan op de reikwijdte, de aard en de omvang. 
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Schattingen 
Bij de bepaling van de reële waarde van het vastgoed in exploitatie zijn door zowel de interne als externe 
taxateurs aannames en schattingen gehanteerd van de toekomstige marktontwikkelingen. 
Afwijkingen van de werkelijke marktontwikkelingen, ten opzichte van deze ramingen, kunnen van significante 
invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de jaarrekening. 
 
Het handboek is op 26 oktober 2021 vastgesteld en marktontwikkelingen in de periode tot en met de 
peildatum 31 december 2021, waaronder de stijging van de marktwaarde vrij van huur en gebruik 
(“leegwaardestijging”), kunnen derhalve afwijken van de parameters in het handboek. 
 
Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de 
reële waarde, is ten aanzien van de woningportefeuille, gewaardeerd volgens de DCF-methode, de volgende 
gevoeligheidsanalyse gemaakt: 
 
2021: 

Parameters Gehanteerd in reële waarde Stel mogelijke 
afwijking 

Effect op reële waarde 1 

              x € 1.000 In % van de reële 
waarde 

Huurverhoging Volgt uit handboek + 1%  59.255  3,30 % 
     
Mutatiegraad Volgt uit handboek + 2%  93.524  5,21 % 
     
Disconteringsvoet Volgt uit handboek + 0,5%          -/- 75.388  -/- 4,20 % 
     
Onderhoud  Volgt uit handboek + € 100,-            -/- 8.291  -/- 0,46 % 
 
Afschaffen 
verhuurderheffing 
vanaf 2023  

 
Volgt uit handboek 

 
Vanaf 2023 
heffing nihil 

 
              57.885 

 
 3,22 % 

 
Leegwaarde  

 
Volgt uit handboek 

 
- 10% 

 
         -/-109.812 

 
 -/- 6,11 % 

     

 
Ten aanzien van de effecten van mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de reële waarde van de 
niet-woon portefeuille is vanwege de beperkte omvang geen gevoeligheidsanalyse gemaakt. 
 
2020: 

Parameters Gehanteerd in reële waarde Stel mogelijke 
afwijking 

Effect op reële waarde 2 

              x € 1.000 In % van de reële 
waarde 

Huurverhoging Volgt uit handboek + 1%   14.961  0,95 % 
     
Mutatiegraad Volgt uit handboek + 2%  87.916  5,57 % 
     
Disconteringsvoet Volgt uit handboek + 0,5%          -/- 68.308  -/- 4,33 % 
     
Onderhoud  Volgt uit handboek + € 100,-            -/- 9.245  -/- 0,59 % 
     

  

 
1 Het effect op de reële waarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige parameters blijven gelijk) 
2 Het effect op de reële waarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige parameters blijven gelijk) 
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Beleidswaarde 
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is als volgt: 

 2021 2020 
DAEB vastgoed in exploitatie 860.004 774.341 
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 78.824 76.528 

Totaal 938.828 850.869 

   
Marktwaarde in verhuurde staat DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 1.796.555 1.579.041 
Maatschappelijke bestemming (van het eigen vermogen) 857.727 728.172 

 
Uitgangspunten beleidswaarde 
De beleidswaarde is een afgeleide waarde van de marktwaarde. Vertrekpunt voor de beleidswaarde is de 
huidige marktwaarde. Om te komen tot de beleidswaarde, is de DCF berekening van de marktwaarde voor 
woongelegenheden aangepast op vier onderdelen die duiding geven aan de maatschappelijke opgave. Dit 
betreft geen marktconforme maar maatschappelijke beleidskasstromen voor huur, onderhoud en beheer, en 
alleen doorexploiteren van het bezit in plaats van de hoogste van uitponden en doorexploiteren. Het verschil 
tussen markt- en beleidswaarde heet de ‘maatschappelijk bestemming’ en geeft duiding aan de waarde (en in 
de jaarrekening vermogen) dat niet wordt gerealiseerd gegeven het maatschappelijke beleid 

In het bestuursverslag is een beleidsmatige beschouwing opgenomen over het verschil tussen de 

marktwaarde en de beleidswaarde van de onroerende zaken in exploitatie, alsmede de ontwikkeling van 

beide waardes en de consequenties van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde voor het eigen 

vermogen in paragraaf 1.2. 

 

De belangrijkste uitgangspunten en veronderstellingen zijn (voor zover ze afwijken van de marktwaarde in 

verhuurde staat) hieronder weergegeven: 

 
 

Ten aanzien van stap 2 (betaalbaarheid) is de streefhuur gemiddeld: 

- voor eengezinswoningen: € 654,92 per maand zijnde 70,5 % van de maximaal redelijke huur  

(2020 € 638,27 zijnde 70,5% van de maximaal redelijke huur); 

- voor meergezinswoningen: € 589,43 per maand zijnde 75,1 % van de maximaal redelijke huur  

(2020 € 574,78 zijnde 74,0% van de maximaal redelijke huur); 

Ten aanzien van stap 3 (kwaliteit) is de beleidsonderhoudsnorm gemiddeld: 

- € 2.230,- per verhuureenheid per jaar (2020 € 1.856,-); 

Ten aanzien van stap 4 (beheer) is de beleidsbeheernorm gemiddeld: 

- € 922,- per verhuureenheid per jaar (2019 € 898,-); 

Stap
Gehanteerd in 

reële waarde

Afwijking n.a.v. 

stap

In 

duizenden 

€

In % van 

de reële 

waarde

In 

duizenden 

€

In % van 

de reële 

waarde

Stap 0: 

marktwaarde in 

verhuurde staat

1.796.555 100% 1.579.041 100%

Stap 1: 

beschikbaarheid

Hoogste van 

uitponden en 

doorexploiteren

Volledig 

doorexploiteren 66.905 3,7% -106.371 -6,7%

Stap 2: 

betaalbaarheid

Markthuur Streefhuur
-654.750 -36,4% -494.512 -31,3%

Stap 3: kwaliteit Marktconforme 

onderhoudsnorm

Beleids-

onderhoudsnorm
-218.215 -12,1% -89.329 -5,7%

Stap 4: beheer Marktconforme 

beheernorm

Beleids-

beheernorm
-51.666 -2,9% -37.960 -2,4%

Beleidswaarde 938.828 52,3% 850.869 53,9%

2021

Effect op marktwaarde

2020
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In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze 

uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 

 

2021: 
Parameters  Stel mogelijke 

afwijking 
Effect op beleidswaarde 

              x € 1.000 In % van 
beleidswaarde 

Streefhuur  + 2%                22.890                     2,44 % 
     
Lasten onderhoud 
en beheer 

 + 5%               -51.942                   - 5,53 % 

 
Afschaffen 
verhuurderheffing 
vanaf 2023 

 + 5% 
 
Vanaf 2023 
heffing nihil 

              -39.736 
 
             186.938 

                  - 4,67 % 
 
                  19,44 % 

     

 

2020: 
Parameters  Stel mogelijke 

afwijking 
Effect op beleidswaarde 

              x € 1.000 In % van 
beleidswaarde 

Streefhuur  + 2%                18.365                     2,16 % 
     
Lasten onderhoud 
en beheer 

 + 5%               -39.736                   - 4,67 % 

     

 

Verstrekte zekerheden 

Zonder toestemming van het WSW is het Casade niet toegestaan om woningen te bezwaren met een beperkt 

recht (recht van pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de 

verplichting aan te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve 

hypotheekverklaring). Het volledige bezit is als zekerheid gegeven aan WSW. Als gevolg hiervan zijn er geen 

woningen met hypothecaire zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op 

de woningen van Casade betreffende de door het WSW geborgde financiering. 

 

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft Casade een obligoverplichting gebaseerd op de omvang 

van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de balans vermeld 

onder de ‘Niet in de balans opgenomen regelingen’ en activa. 
 
WOZ-waarde   

31-12-2021 31-12-2020 

WOZ-waarde (DAEB en niet DAEB) 
 

2.236.998 1.955.796 

 

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
 
In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 516  verhuureenheden opgenomen. 
Gebruik wordt gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben. 
Het grootste deel van de contracten (342) is gebaseerd op het “Koopgarant” principe waarbij sprake is van 
verleende kortingen op de marktwaarde tussen 10% en 30%. Hiervoor geldt een terugkoopplicht. 
 
Voorts zijn een aantal contracten (162) afgesloten vanuit het “Slimmer Kopen” principe. Hiervan geldt voor 2 
contracten een terugkoopplicht en voor 160 contracten een terugkooprecht. Er zijn kortingen verleend 
tussen 10% en 30%. Aangezien deze transacties zijn te classificeren als financieringstransactie dient 
verwerking on-balance plaats te vinden. 
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Daarnaast zijn een beperkt aantal contracten (12) afgesloten vanuit het “Koopcomfort” principe met 
terugkoopplicht, er zijn geen kortingen verleend en is er bij een reguliere verkoop een terugkoopplicht 
overeengekomen. 

 
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
 

Dit betreft lopende investeringen in nieuwbouw en woningverbetering. De waardering vindt plaats op 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde, de mutaties van de verwerkte 
onrendabele toppen zijn toegelicht onder de post 18. Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw.  In 
2021 zijn 7 nieuwbouwprojecten (deels) opgeleverd (19 eengezinswoningen, 17 seniorenwoningen, 36 
appartementen, 47 intramurale eenheden en 2 tiny houses). Verder zijn er 6 woningverbeteringsprojecten 
opgeleverd (119 woningen).  
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Materiële vaste activa (2) 
 

 
5. (On)roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

 2021 2020 

Stand per 1 januari   

Verkrijgingsprijzen 7.592 7.179 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -4.836 -4.315 

Boekwaarde 2.756 2.864 
   

Mutaties boekjaar   

Investeringen 282 413 

Verkrijgingsprijs desinvesteringen 0 0 

Afschrijving desinvesteringen 0 0 

Afschrijvingen  - 530  - 521 

Totaal mutaties -248 -108 
   

Stand per 31 december   

Verkrijgingsprijzen 7.549 7.592 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -5.041 -4.836 

Boekwaarde 2.508 2.756 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de 
lineaire methode rekening houdend met een eventuele restwaarde en gebaseerd op de volgende verwachte 
gebruiksduur: 

- Grond    geen afschrijving 
- Bedrijfsgebouwen  lineair 25-50 jaar 
- Installaties   lineair 10-15 jaar 
- Inventaris   lineair 5-10 jaar 
- Automatisering   lineair 3-5 jaar 

 
Financiële vaste activa (3) 
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

 

6. Overige 
deelnemingen 

7. Latente 
belastingvordering 

8. Overige 
vorderingen 

1 januari 2021    

Boekwaarden - 8.330 983 

    
Mutaties    

Toevoegingen - - - 

Afloop / aflossing - - - 

Overige mutaties - -3.197 - 

Totaal mutaties - -3.197 - 

    

31 december 2021    

Boekwaarden - 5.133 983 
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• Latente belastingvorderingen en schulden: 
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde wordt een latente 
belastingvordering of –schuld opgenomen. Een latente belastingvordering wordt gevormd tot het bedrag 
waarvan het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor de verrekening. 
De latente vorderingen worden gewaardeerd tegen de contante waarde op basis van een disconteringsvoet 
van 2,39% (2020: 2,44%). 
 
De waarderingsverschillen en de daaruit voortvloeiende belastingvorderingen zijn als volgt toe te lichten: 

 

a. Vastgoed in exploitatie  

 Ten aanzien van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie is sprake van een waarderingsverschil 

tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. De marktwaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt 

ultimo 2021 € 1.796,6 miljoen. De fiscale boekwaarde bedraagt ultimo 2021 € 1.597,9 miljoen. Ultimo 

2020 is dit € 1.579,0 miljoen, respectievelijk € 1.554,4 miljoen.  

 

Het totale waarderingsverschil ultimo 2021 van € 198,6 miljoen wordt niet volledig gewaardeerd omdat 

rekening is gehouden met tijdelijke verschillen voor zover hier passieve latenties tegenover staan én 

beschikbare toekomstige winst waarschijnlijk is.  

 

De passieve belastinglatentie is niet gevormd doordat Casade haar vastgoed blijvend blijft verhuren voor 

de doelgroep, de looptijd van het verschil is daarmee oneindig, waardoor de contante waarde nihil 

bedraagt. Uitzondering hierop zijn de woningen die de mogelijkheid hebben om fiscaal af te schrijven op 

de fiscale boekwaarde (binnen de beleidshorizon van 10 jaren) of door verkoop van de woning (binnen de 

beleidshorizon van 5 jaren). Na deze periode bestaat er onvoldoende zekerheid over de beschikbaarheid 

van toekomstige winsten voor verrekening.  

Om die reden is alleen een actieve latentie gevormd indien sprake is van een fiscaal hogere waardering 

dan commercieel én dit verschil tot afwikkeling komt door fiscale afschrijving of verkoop.  

 

b. Projecten in ontwikkeling 

Bij projectontwikkeling kan de fiscale waardering afwijken van de commerciële waardering. Aangezien het 

uitsluitend vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie betreft, worden de verschillen bij oplevering 

niet gerealiseerd, maar doorgeschoven naar vastgoed in exploitatie. Aangezien de latentie voor vastgoed 

in exploitatie op nihil is gewaardeerd (zie voorgaande paragraaf), is de waardering hier eveneens nihil.  

 

c  Vastgoed ten dienste van de exploitatie 

De commerciële waardering is lager dan de fiscale waardering. Het moment van realisatie van dit verschil 

is onzeker. De latentie is gevormd voor het verschil tussen de commerciële en fiscale afschrijvingen in de 

komende 10 jaren. 

 

d. Verkoop woningen onder VOV 

 Hierbij is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. Een gedeelte 

van de fiscale boekwaarde wordt afgewikkeld en een gedeelte van de boekwaarde in de vorm van een 

winstrecht wikkelt pas na terugkoop af. Voor dit tijdelijk verschil is sprake van een actieve 

belastinglatentie. Aangezien het moment van terugkoop en daarmee het moment van afwikkeling van de 

latentie op voorhand niet vast staat en een lange termijn kan zijn, is deze latentie tegen de contante 

waarde opgenomen.  

 

e. Leningen o/g en u/g 

 In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingvordering tegen de contante 

waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. reële waarde) en de 

waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de 

resterende looptijd van de leningen. 

 

f. Derivaten 
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 In de jaarrekening is voor de gewaardeerde derivaten (afgescheiden embedded derivaten of derivaten 

waarbij geen kostprijs hedge-accounting is toegepast) een verschil tussen de waardering die de fiscus 

toepast en de waardering als toegepast in de jaarrekening. De latentie loopt af over de resterende looptijd 

van de derivaten. 

 

g. Vestia leningruil 

Het agio op de Vestia leningruil wordt fiscaal in 2021 slechts voor 50% in aftrek gebracht. De resterende 

50% wordt in 2022 ten laste van het fiscale resultaat gebracht. Omdat het agio commercieel geheel in 

2021 als last wordt genomen, ontstaat een tijdelijk fiscaal commercieel verschil. Voor dit tijdelijke verschil 

is een latentie opgenomen. 

 

h. Fiscaal verrekenbare verliezen 

Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd voor 

zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal 

zijn ter realisatie van de latente vordering. In de jaarrekening is hiervoor een latente belastingvordering 

tegen de contante waarde verantwoord. 

 

Tot en met 2020 werd een latente belastingvordering opgenomen uit hoofde van fiscaal compensabele 

verliezen. Met het nu berekende fiscale resultaat 2021 worden alle resterende fiscaal compensabele 

verliezen in 2021 geheel aangewend. Ultimo 2021 beschikt Casade daarmee niet langer over 

compensabele verliezen en wordt ook geen latentie meer opgenomen. 

 

h. Fiscaal verrekenbare renteaftrekbeperking op basis van artikel 15b ATAD 

Ultimo boekjaar is er voor een bedrag van 10,7 miljoen (2020: € 9,6 miljoen) aan verrekenbare fiscale 

rente op basis van ATAD artikel 15b. Deze rente is onbeperkt fiscaal verrekenbaar. In de jaarrekening is 

hiervoor een latente belastingvordering verantwoord welke op basis van de contante waardering naar 

nihil tendeert. 
 

De latente belastingvorderingen opgenomen in de geconsolideerde balans en de hiermee samenhangende 

latente belastinglasten/-baten in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening zijn als volgt te specificeren: 
 

 
 

 

De specificatie van de in de jaarrekening tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen per 31-12-

2021 en de waarderingsverschillen waarop deze zijn gebaseerd  is als volgt: 

 

Specificatie latente belastingvorderingen en latente belastinglasten /-baten

(in duizenden euro's) 2021 2020 2021 2020

Latente belastingvorderingen:

Fiscaal verrekenbaar verlies -                3.410 -3.410 -6.888

Waarde van vastgoed in exploitatie (afschrijving) 3.564 3.840 -276 1.515

Waarde van vastgoed in exploitatie (verkoopvijver) 141 614 -473 614

Waarde van leningen o/g en u/g 425 444 -19 63

Waarde van derivaten 166 194 -28 72

Waarde van vastgoed t.d.v. exploitatie 77 -172              249 -117              

Vestia leningruil 760 -                760 -                

8. Totaal latente belastingvordering 5.133 8.330 -3.197 -4.741

Balans Winst-en-verliesrekening



100 
 

 
 

De gehanteerde netto-disconteringsvoet bedraagt 2,39% (2020: 2,44%). De gemiddelde looptijd van de tot 

waardering gebrachte latenties is 8,5 jaar (de gemiddelde looptijd betreft het gewogen gemiddelde. Voor de 

posten waarde van vastgoed in exploitatie, waarde van leningen en derivaten hanteren we een looptijd van 10 

jaar. Voor de post waarde van vastgoed t.d.v. exploitatie 10 jaar en voor het fiscaal verrekenbaar verlies 1 

jaar). Van de latente belastingvordering wordt een bedrag van € 0,8 miljoen naar verwachting binnen 1 jaar 

gerealiseerd.  

 

8. Overige vorderingen 

  31-12-2021 31-12-2020 

Startersleningen  983 983 

  983 983 

 
De startersleningen zijn verstrekte leningen aan kopers middels de Starters Rente Regeling. 
 

 
Voorraden (4) 
 

9. Vastgoed bestemd voor verkoop   
31-12-2021 31-12-2020 

Voorraad bestemd voor verkoop 
 

- 2.053 

Totaal  
 

- 2.053 

 
De voorraad bestemd voor verkoop betreft alleen teruggekochte VoV woningen. Er zijn geen voorzieningen 
voor verwachte verliezen opgenomen. 
 

10. Overige voorraden   
31-12-2021 31-12-2020 

Overige voorraden  34 429 

Totaal  
 

34 429 

 
De overige voorraden bestaan uit 1 grondpositie (2020: 2 grondposities), in 2021 is 1 grondpositie verkocht. 
 
 
 
 
 

Verloop overzicht jaarrekening 2021

25%

Jaar-

rekening
Fiscaal

Belastbaar 

verschil

Verreken-

baar 

verschil

Vpb nominaal 

tarief

waardering 

latente 

vordering / 

schuld

31-12-2020

gem lpt

Waarde van vastgoed in exploitatie (afschrijving) 1.796.555    1.597.914    -198.641      -51.249      3.564         3.840      10,0            

Waarde van vastgoed in exploitatie (verkoopvijver) 141            614         5,0              

Waarde van onderhanden projecten -25.583        57.045   82.628   21.318       -             -          

Waarde van vastgoed t.d.v. exploitatie 2.508      4.122      1.614      416             77               -172        10,0            

Waarde minus verplichting VOV-woningen 5.049      -          -5.049          -1.303        -             -          

Waarde van leningen o/g en u/g -425.558      -423.341      2.217      572             425            444         10,0            

Waarde van derivaten -2.226    -          2.226      574             166            194         10,0            

Waarde van leningen vestia 5.896      2.948      2.948      761             761            -          1,0              

1.356.641    1.238.688    -203.690      91.633         -28.911            5.133               4.920            

Fiscaal verrekenbaar verlies per 31-12-2020 3.410      1,0              

5.133               8.330            

gewogen gem 8,5              
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Vorderingen (5) 
 

11. Huurdebiteuren 

  31-12-2021 31-12-2020 

Huurdebiteuren  1.109 1.243 

Af: Voorziening dubieuze debiteuren  - 553 - 640 

Totaal huurdebiteuren  556 603 

 

Verloop voorziening dubieuze debiteuren  31-12-2021 31-12-2020 

Voorziening dubieuze debiteuren 1/1  640 683 

Dotaties  130 134 

Onttrekkingen  -217 -177 

Voorziening dubieuze debiteuren 31/12  553 640 

 
12. Overige vorderingen 

  31-12-2021 31-12-2020 

Debiteuren   - - 

Overige vorderingen   154 149 

Totaal  154 149 

 
Onder de overige vorderingen zijn twee leningen begrepen die in 2002 resp. 2004 zijn verstrekt aan 
particulieren, in totaal € 85.000. Dit is een niet toegestane activiteit. In 2018 heeft Aw een gedoogbeschikking 
voor deze leningen afgegeven. Daarmee kunnen de betreffende leningen worden gehandhaafd.  

 
13. Overlopende activa 

  31-12-2021 31-12-2020 

Overige   777 148 

Totaal  777 148 

 
Liquide middelen (6) 

  31-12-2021 31-12-2020 

Kas/bank/giro  9.650 13.610 

Totaal  9.650 13.610 

 
Eigen vermogen (7) 
 

Het  eigen vermogen is als volgt samengesteld: 

  2021 2020 

14. Herwaarderingsreserve  1.024.746 842.247 

15. Overige reserves  134.570 334.731 

16. Resultaat boekjaar  188.865 -17.662 

Stand 31 december  1.348.181 1.159.316 
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14. Herwaarderingsreserve 
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:  

DAEB  vastgoed  
in  exploitatie 

niet-DAEB  
vastgoed in 
exploitatie 

Woningen 
 verkocht onder 

voorwaarden 
Totaal 

Stand 1 januari 2020 810.060 26.546 23.658 860.264 

Mutatie uit overige reserves -13.529 -1.077 4.069 -10.537 

Realisatie uit hoofde van verkoop - 6.042 - 0 -1.438 - 7.480 

Stand per 31 december 2020 790.489 25.469 26.289 842.247 

 
 
Stand 1 januari 2021 790.489 25.469 26.289 842.247 

Mutatie uit overige reserves 176.765 5.080 7.169 189.014 

Realisatie uit hoofde van verkoop - 5.125 - 109 -1.281 -6.515 

Stand per 31 december 2021 962.129 30.440 32.177 1.024.746 

 
De herwaarderingsreserve betreft het positief verschil tussen de boekwaarde op basis van de marktwaarde 
en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  

 
15. Overige reserves 

Het verloop van de overige reserves is als volgt 

  2021 2020 

Stand 1 januari  334.731 326.925 

Toebedeeld resultaat voorgaand boekjaar  -17.662 -10.211 

Mutatie herwaarderingsreserve  -189.014 10.537 

Realisatie herwaarderingsreserve door verkopen  6.515 7.480 

Stand 31 december  134.570 334.731 

    

16. Bestemming van het resultaat 
 

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming. 
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2021 ad 
€ 188.865.000,- toe te voegen aan de overige reserves. De resultaatbestemming is nog niet in de jaarrekening 
verwerkt. 

 
Voorzieningen (8) 
De mutaties van de voorzieningen kunnen als volgt worden toegelicht: 
 

17. Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 

    2021 2020 

Stand per 1 januari   37.106 26.392 

Toevoegingen    25.313 28.875 

Herclassificatie    - - 

Vrijval    - - 

Herclassificatie naar in ontwikkeling    -20.191 -18.161 

Stand per 31 december   42.228 37.106 

 
De post herclassificatie betreft oplevering van de nieuwbouwprojecten en woningverbeteringen. De post 
herclassificatie naar in ontwikkeling betreft de saldering van investeringen in projecten in 2021. De 
voorziening heeft voor € 11,2 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar en voor € 31,0 miljoen een looptijd langer 
dan 1 en korter dan 5 jaar. 
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Langlopende schulden  (9) 

 

  

Stand 31 
december 
2021 

Aflossings-
verplichting 
2022 

Resterende 
looptijd 1 tot 
5  jaar 

Resterende 
looptijd > 5 
jaar 

Stand         
1 januari 
2021  

18. Leningen overheid  5.642 171 711 4.931      5.813 
19. Leningen  
       kredietinstellingen   413.382 12.259 29.062 384.186 388.951 
20. Verplichtingen uit hoofde 

van  onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden 109.839 - - 109.839 97.543 

21. Derivaten 2.226 - - 2.226 2.785 

Totaal   531.089 12.430 29.773 501.182 495.092 

 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn 
opgenomen onder de schulden op korte termijn. 
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18 en 19. Leningen overheid en kredietinstellingen 
 
De mutaties in 2021 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht: 
    

18. leningen 
overheid 

19. leningen 
krediet-
instellingen 

totaal Gemiddelde 
rentevoet 

Stand per 31 december 2020 
 

5.982 397.327 403.309 3,25% 
Kortlopend deel 2021 

 
169 8.376 8.545  

Stand per 31 december 2020, jaarrekening 5.813 388.951 394.764  

Af: Kortlopend deel 2022 
 

171 12.126 12.430  

Bij: nieuwe leningen  - 30.794 30.794  

Bij: amortisatie  - 5.763 5.763  

Stand per 31 december 2021, jaarrekening 5.642 413.382 419.024 3,10% 

 
Alle leningen zijn aangetrokken met borgstelling van de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, met 
gemeenten als achtervang. 
 
De reële waarde van de langlopende leningen bedraagt € 560,4 miljoen (2020: € 597,4) en is gebaseerd op de 
rentecurve ultimo 2021. De reële waarde is exclusief de marktwaarde van afgesloten renteswaps. 
 
De renterisico’s in de leningenportefeuille ultimo 2021, als gevolg van contractueel overeengekomen  
aflossingen en renteaanpassingen voor de leningenportefeuille zijn als volgt: 
 

 
 
 
De resterende gemiddelde looptijd van de leningen in portefeuille bedraagt 16,0 jaar (2020: 18,8 jaar). 
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20. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
      

31-12-2021 31-12-2020 

1 januari 
    

  
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 

 
89.611 95.010 

Verminderingen/vermeerderingen 
  

7.932 -594     

 97.543 94.416 

Mutaties 
   

   
Verkochte woningen     4.429 3.858 
Teruggekochte woningen 

   
-4.348 -7.790  

Herwaarderingen     13.848 8.526 
Overige mutaties 

    
-1.633 -1.467      
12.296 3.126 

31 december 
    

  
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 

 
95.991 89.611 

Verminderingen/vermeerderingen 
  

13.848 7.932    

 

 
109.839 97.543 

 
De overige mutaties bij de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden heeft voornamelijk betrekking op 

de afkoop van koopgarant bepalingen. 

 

21. Embedded derivaten      
2021 2020 

Stand per 1 januari 
 

2.785 2.069 

Waardeveranderingen    -559 716 

Stand per 31 december 
    

2.226 2.785 

 
Dit betreft een embedded derivaat dat is afgescheiden van het basiscontract. De hoofdsom van de 
gekoppelde lening is € 3 miljoen en de looptijd is tot 1 juli 2052. De tegenpartij (ABN AMRO Bank) heeft het 
recht om de lening op 1 juli 2032 te verlengen tegen 4,55% of 3M Euribor, verlenging voor 20 jaar tot 1 juli 
2052. 
 

Kortlopende schulden (10) 

     31-12-2021 31-12-2020 

22. Schulden aan kredietinstellingen, kortlopend      

deel van de langlopende schulden    12.430 8.545 

23. Schulden aan leveranciers    1.036 2.036 

24. Belasting en sociale premies    2.900 2.720 

25. Schulden ter zake van pensioenen   - - 

26. Overige schulden    104 117 

27. Overlopende passiva    9.881 7.871 

Totaal     26.351 21.289 

 
27. Overlopende passiva 

     31-12-2021 31-12-2020 

Transitorische rente leningen    4.076 4.117 

Transitorische rente derivaten    682 683 

Overige overlopende passiva    5.123 3.071 

Totaal     9.881 7.871 
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9. Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 
Algemeen 

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de 

omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans 

opgenomen financiële instrumenten. 

 
Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële  risico’s 
In het treasurystatuut van Casade staan de kaders benoemd omtrent het beheersen van risico’s. De financiële 
instrumenten voldoen aan deze kaders.  
De primaire financiële instrumenten van Casade, anders dan derivaten, dienen ter financiering van haar 
operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het 
financieringsbeleid van Casade is het voorkomen dan wel spreiden van ongewenste financiële risico’s zoals 
rente- en liquiditeitsrisico’s. 
Voor derivaten geldt dat Casade zich onverkort houdt aan de beleidsregels voor het gebruik financiële 
derivaten zoals vastgelegd in de Woningwet en uitgewerkt in het BTIV. In het treasurystatuut van Casade is 
als uitgangspunt vastgelegd dat er geen nieuwe derivatencontracten worden afgesloten. 
Voorheen was het gebruik van de afschermende rente-instrumenten toegestaan ter beheersing van het 
renterisico op kasstromen, afgesloten met kredietwaardige partijen (rating minimaal ‘AA’). 
De gebruikte financiële instrumenten voldoen aan de toen geldende richtlijnen van het WSW. 
 
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Casade zijn het kredietrisico, 
liquiditeitsrisico, valutarisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico.  
Het beleid van Casade om deze risico’s te beperken is als volgt. 
 
Kredietrisico 
Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. 
Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te 
beperken. Casade heeft haar leningen en derivaten verspreid over diverse instellingen.  Verder dienen de 
financiële instellingen te voldoen aan de kredietwaardigheidseisen (rating) zoals opgenomen in het 
treasurystatuut. Het kredietrisico bij huurdebiteuren is minimaal. 
 
Liquiditeitsrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe 
verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van Casade en haar tegenpartijen, 
ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Casade heeft op verschillende manieren 
gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Naast het aantrekken van langlopende 
leningen, wordt er gebruik gemaakt van twee leningen met een variabele hoofdsom, waardoor meer 
flexibiliteit ontstaat voor de invulling van de financieringsbehoefte.  
Casade heeft een aantal derivatencontracten afgesloten met een bijstortverplichting. Twee van deze 
contracten bevatten een breakclausule, op basis van een mutual break. Casade heeft ultimo 2021 geen 
liquiditeitsrisico’s uit hoofde van derivatencontracten. 
 
Valutarisico 
Casade verricht enkel transacties in euro’s en loopt derhalve geen valuta risico. 
 
Renterisico (prijs- en kasstroomrisico) 

Casade loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met name begrepen 

onder financiële vaste activa), liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden 

(waaronder schulden aan kredietinstellingen).  

 

Voor de vastrentende langlopende leningen loopt Casade het risico dat de reële waarde van leningen zal 

dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. prijsrisico). Voor deze 

schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten. Casade 

heeft geen vastrentende vorderingen. 
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Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Casade risico ten aanzien van toekomstige 

kasstromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico). 
 
De belangrijkste kasstroomrisico’s hebben betrekking op: 

• Het saldo van de liquide middelen. Hierover wordt geen rentevergoeding ontvangen, over een deel 
van de liquide middelen is een rentevergoeding verschuldigd.  

• De variabele hoofdsomleningen ten behoeve van liquiditeit sturing. Dit zijn leningen waarbij 20% van 
de hoofdsom is opgenomen en 80% vrij opneembaar (met een notificatieperiode van 3 dagen voor 
rente conversie). Hierover betalen we een variabele rente (1 maands euribor -/- 0,15) en een 
bereidstellingsprovisie over het niet opgenomen deel van de leningen.  

 

Voor de overige schulden met variabele renteafspraken is het kasstroomrisico volledig afgedekt door het 

afgesloten renteswapcontracten, waarbij de variabele rente wordt geruild voor een vaste rente. Verwezen 

wordt verder naar paragraaf Hedges van dit hoofdstuk. 
 
Ter beoordeling van het prijsrisico dat Casade loopt voor de vastrentende leningen is in onderstaand 
overzicht een indeling weergegeven naar rentepercentages en looptijden: 
  
 

 
 
De effectieve rentevoet van de vastrentende leningen bedraagt gemiddeld 3,17% (2020: 3,25%) 
 
Hedges 
  
Hedge strategie 
Het huidige treasurystatuut staat het afsluiten van nieuwe rentederivaten niet toe. Daarvoor werd gebruik 
gemaakt van renteswaps om het risico van wijzigingen in de rentevoet af te dekken. Met een renteswap 
ontvangt Casade een variabele rente van de tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug. 
Als voorwaarde moest daarbij sprake zijn van een volledige effectieve hedge.  
 
Hedge accounting 

Op basis van de hiervoor genoemde hedgestrategie past Casade in de jaarverslaggeving hedge-accounting toe 

waarbij de waarderingsresultaten van de afgedekte posities (leningen) en het 

dekkingsinstrument(renteswaps, rentecaps) gelijktijdig in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt 

teneinde aldus de toegepaste risicoafdekking in de verslaggeving tot uitdrukking te brengen. 
 
Effectiviteit hedge-relatie 

Hedge accounting wordt toegepast aangezien sprake is van een effectieve hedge-relatie. De kritische 

kenmerken (onder andere omvang en looptijd) van de hedge-instrumenten komen overeen met die van de 

afgedekte en nog af te dekken posities. Voor elke verslaggevingsperiode wordt de effectiviteit van de hedge 

relaties getest middels het vergelijken van de kritische kenmerken, die de waarde van de instrumenten het 

meest beïnvloeden. Indien ineffectiviteit wordt vastgesteld, wordt deze in de winst-en-verliesrekening 

verwerkt. 

 

Op de volgende derivaten wordt kostprijshedge-accounting toegepast. 

0 tot 5 jr 5 tot 10 jr 10 tot 15 jr 15 tot 20 jr 20 tot 25 jr >25 jr Totaal

<0% -€        4.670€         -€           -€            -€          -€           4.670€               

0% tot 1% 7.700€    2.696€         -€           -€            -€          25.000€    35.396€             

1% tot 2% 255€        -€             -€           5.000€        12.000€    67.300€    84.555€             

2% tot 3% 138€        -€             22.693€     10.000€      10.000€    -€           42.831€             

3% tot 4% -€        2.658€         15.150€     50.000€      18.000€    2.200€       88.008€             

4% tot 5% 3.000€    9.060€         6.209€       27.000€      28.927€    35.453€    109.649€          

>5% 8.450€    5.000€         -€           -€            -€          -€           13.450€             

Eindtotaal 19.544€  24.083€      44.052€     92.000€      68.927€    129.953€  378.558€          
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Renteswaps 
Casade heeft een aantal payerswapcontracten afgesloten met de Deutsche Bank AG om renterisico’s 
voortvloeiend uit leningcontracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de 
renteswaps stemmen overeen met die van de onderhandse leningen. Zoals onder de waarderingsgrondslagen 
toegelicht, past Casade daarbij kostprijshedge-accounting toe, waardoor de renteswaps tegen kostprijs 
worden gewaardeerd (nagenoeg nihil) en waardemutaties niet in het resultaat worden verantwoord. 
Voor deze swaps is geen bijstortverplichting overeengekomen. 
 

De opbouw van de afgesloten renteswapportefeuille per ultimo 2021, naar looptijd en waarde, is als volgt: 
          

 
 

Aan de afgesloten renteswaps zijn de volgende variabel rentende leningen gekoppeld: 
 

 
 
  

OVERZICHT RENTE SWAPS DEUTSCHE BANK AG

Nr Type Coupon Casade Startdatum Einddatum Volume

ontvangt x € 1.000 31-12-2021 31-12-2020

1 Payer 4,025% 3M Euribor 1-10-2007 1-10-2027 15.000 -3.633 -4.764

2 Payer 4,005% 3M Euribor 2-5-2008 1-5-2023 15.000 -1.309 -2.016

3 Payer 4,120% 3M Euribor 3-11-2008 3-11-2028 15.000 -4.263 -5.517

Totaal 45.000 -9.205 -12.298

Marktwaarde
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10.  Niet in de balans opgenomen regelingen 
 
Obligo WSW 
Leningen van toegelaten instellingen, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het 
WSW stelt zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen.   
 
Per 1 juli 2021 is de obligoregeling met WSW gewijzigd. De oude, eenmalige obligoverplichting van 3,85% van 
het geborgde schuldrestant wordt anders ingericht en vervangen. Dat gebeurt via een nieuwe jaarlijks 
gemaximeerde obligoheffing en een ‘gecommitteerd obligo’. Het gecommitteerd obligo wordt zeker gesteld 
door middel van een door deelnemers af te sluiten obligolening.  
 
Het jaarlijks obligo geldt als een heffing die jaarlijks kan worden geïnd. Het jaarlijks obligo is maximaal 0,33% 
van het geborgd volume aan leningen ultimo het afgelopen kalenderjaar. Voor boekjaar 2021 bedroeg dit 
percentage 0.062% resulterend in jaarlijkse obligoheffing van € 251.665,- voor Stichting Casade.  
Daarnaast zijn corporaties verplicht een obligolening af te sluiten. De obligolening is een nieuw onderdeel van 
het borgstelsel van WSW en is een lening met een variabele hoofdsom waarop in beginsel niet getrokken 
wordt. Zolang er niet getrokken wordt op de obligolening, betalen corporaties over het niet opgenomen deel 
een bereidstellingsvergoeding aan de geldgever.   
 
Deze obligolening is een door WSW geborgde variabele hoofdsomlening die de woningcorporatie aangaat 
met een geldgever en waarvan na trekking de gelden rechtstreeks worden gestort op een daartoe 
aangewezen rekening van WSW. Jaarlijks stelt WSW de omvang van dit gecommitteerd obligo vast op basis 
van het schuldrestant per 31 december van het laatst verstreken kalenderjaar.  
 
Met deze obligoregeling staan toegelaten instellingen als deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 
december 2021 heeft Stichting Casade een aangegane obligolening van € 10.487.000,- die niet is getrokken. 
Deze obligolening kan worden getrokken indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het 
WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van WSW-
deelnemers over te nemen.  
 
De per 31 december 2020 aangegane obligoverplichting van Stichting Casade bedroeg, op basis van de oude 
obligoregeling, € 15.527.000,-. 

 
Investeringsverplichtingen 
Per 31 december 2021 is Casade verplichtingen aangegaan ten behoeve van materiële vaste activa in 
exploitatie ter grootte van € 12,9 miljoen. 
Voor uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot planmatig onderhoud is Casade per 31 december 
2021 voor € 1,5 miljoen verplichtingen aangegaan, waar de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd en de 
openstaande termijnen nog niet op de balans zijn opgenomen. 
 
Casade heeft twee grondverwervingen waarvan voor één is overeengekomen dat per 8 april 2022 de 
juridische verwerving zal plaatsvinden waarbij een nabetaling van € 1,1 miljoen zal plaatsvinden aan één van 
de verkopers. Voor de overige grondverwerving is een nabetaling op de koopprijs overeengekomen indien en 
voorzover door een bestemmingswijziging, voor 1 juni 2021 respectievelijk voor 1 mei 2036, woningbouw kan 
worden gerealiseerd. 

 
Terugkooprecht op woningen verkocht onder voorwaarden 
Casade heeft het terugkooprecht op 76 woningen (2020:83) die zijn verkocht onder voorwaarden en zijn 
gekwalificeerd als een verkooptransactie. Het betreft woningen die zijn verkocht onder het label Slimmer 
Kopen. Bij de verkoop is een lage korting verleend (0% tot 10%) waardoor deze transacties niet als 
financieringstransactie kwalificeren, maar als verkooptransactie. Bij het voornemen tot verkoop moet de 
eigenaar de woning eerst aanbieden aan Casade. 
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Verplichtingen persoonsgebonden loopbaanbudget 
In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. Elke 
medewerker heeft recht, afhankelijk van indiensttreding, open een budget ten behoeve van zijn 
loopbaanontwikkeling. Ultimo 2021 bedraagt het budget € 323.521 (31-12-2020 € 354.794). 
 

Verenigingen van eigenaren  
Casade neemt deel in een aantal verenigingen van eigenaren. Gezien het beperkte belang van deelname zijn 
de vve’s niet meegeconsolideerd. 

 
Operationele leases 
De verplichtingen uit hoofde van operationele leases zijn als volgt te specificeren: 

- Te betalen binnen één jaar € 68.787 
- Te betalen 2023-2025 € 134.158 

Dit betreft operationele lease van bedrijfswagens. In 2021 is € 66.326 aan leasebetalingen in de winst- en 
verliesrekening verwerkt. 
 
 
  



111 
 

11.  Toelichting winst- en verliesrekening 
 
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (11) 
 
28. Huuropbrengsten 

   2021 2020 

Woningen en woongebouwen DAEB  72.439 72.072 

Woningen en woongebouwen niet-DAEB  2.864 2.912 

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB  3.834 3.948 

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB  2.361 2.438 

   81.498 81.370 

Af: dotatie voorziening dubieuze debiteuren  -130 -134 

 huurderving wegens leegstand  -1.083 -1.300 

Totaal  80.285 79.936 

 
De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2021 bedroeg 0% (1 juli 2020: 2,51%). De gemiddelde huurverhoging 
per 1 juli 2021 bedroeg voor de DAEB-tak 0% en voor de niet-DAEB tak tot maximaal 1,4%. 

 
29. Opbrengsten servicecontracten 

   2021 2020 

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten  2.327 2.294 
Derving wegens oninbaarheid 

 
 - - 

Totaal    2.327 2.294 

 
30. Lasten servicecontracten 

 2021 2020 

Servicecontracten 2.151 2.035 

Toegerekende organisatiekosten - - 

Totaal 2.151 2.035 

 
De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende 
zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk, 
aangepast.  
Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het 
voorgaande jaar. 

 
31. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

   2021 2020 

Toegerekende organisatiekosten  6.431 6.212 

Totaal  6.431 6.212 

 
De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat.  
Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige 
bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij 
wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid. 
  



112 
 

Lonen en salarissen 
 
De lasten betreffende lonen en salarissen betreffen:    2021 2020 

Salarissen  6.486 6.354 

Sociale lasten  1.098 1.048 

Pensioenen   825 1.058 

Overige personeelskosten   1.240 915 

Totaal    9.649 9.375 

 
Het aantal werkzame werknemers, berekend op fulltime basis bedraagt gemiddeld 119,05 fte (2020: 115,5). 
Deze werknemers waren in 2021 allen in Nederland werkzaam (2020: idem).  
 
Ultimo boekjaar en uitgesplitst naar activiteiten, bedroeg het aantal fte: 
 

 2021 2020 

Afdeling Directie 1,0 1,0 

Afdeling Financiën en waardesturing 14,4 13,3 

Afdeling Strategie en bedrijfsvoering 17,1 19,1 

Afdeling Vastgoed 21,6 20,1 

Afdeling Wonen 18,4 17,6 

Afdeling Wijken 20,3 19,4 

Vestigingen 24,2 24,3 

Totaal 117,0 114,8 

 
Pensioenlasten 
De gehanteerde pensioenregeling van Casade is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting 
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling 
zijn: 
- Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 
- Er is sprake van een middelloonregeling. 
- De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar. 
- De regeling kent zowel een partner- als wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is verzekerd 
door middel van een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het ouderdomspensioen, 
partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast. Deze is 
momenteel vastgesteld op 27% van de pensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.  
- Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane 
pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de 
consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers geldt dat het bestuur streeft naar 
verhoging met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. De toeslagverlening is 
voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en in 
hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in 
hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast. 
 
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn: 
-  Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders van de 
toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen]. 
-  De toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen] is uitsluitend verplicht tot betaling van de 
vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting. 
- . Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting. 
 
De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2021 126% (ultimo 2020: 109,3%). De 
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2021 118,8% (ultimo 2020 103,1%). Met deze beleidsdekkingsgraad 
voldoet het pensioenfonds aan de minimaal vereiste 104,3% die is voorgeschreven door De Nederlandse 
Bank (DNB). Daarnaast is de dekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 115,0%. pensioenfonds 
verwacht dat binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. 
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Toerekening organisatiekosten 

   2021 2020 

Lonen en salarissen  8.409 8.460 

Overige personeelskosten  1.692 1.386 

ICT projecten  1.327 1.367 

Afschrijvingen activa ten dienste van  530 521 

Advieskosten  1.031 1.146 

Overig toe te rekenen kosten  534 758 

Toe te rekenen organisatiekosten    13.523 13.638 

 
Organisatiekosten toegerekend aan:    2021 2020 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten  6.431 6.212 

Lasten onderhoudsactiviteiten  4.705 4.768 

Voorbereidingskosten projecten   1.371 1.739 

Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille  94 89 

Lasten leefbaarheid  922 830 

Totaal toegerekende organisatiekosten    13.523 13.638 

 
De organisatiekosten zijn toegerekend door middel van een kostenverdeelstaat, op basis van het aantal fte 
(2020: idem).  
 

32. Lasten onderhoudsactiviteiten 

   2021 2020 

Planmatig onderhoud  12.257 10.353 

Mutatieonderhoud  1.490 1.587 

Reparatie en overig onderhoud  6.139 5.465 

Toegerekende organisatiekosten  4.705 4.768 

Totaal   24.590 22.173 

 
33. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

   2021 2020 

Verzekeringen  313 326 

Belastingen exploitatie  3.964 3.811 

Verhuurderheffing en bijdrage Aedes  9.936 9.890 

Totaal  14.183 14.027 

 
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling (12) 
 
34. Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 

   2021 2020 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling  - - 

Totaal  - - 

 
35. Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 

   2021 2020 

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling  - - 

Totaal  - - 

 
 
 
 
 



114 
 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (13) 
 

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in 

verhuurde staat. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de 

boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.  

Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is 

derhalve beperkt, gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde. 

 

De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt : 

 2021 2020 

36. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 18.916 17.028 

       Af: externe verkoopkosten - 353   - 366   

      Subtotaal verkoopopbrengst 18.562 16.662 

37. Toegerekende organisatiekosten - 94    - 89    

38. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -12.823 -13.946 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 5.645 2.627 

 
De verkoopopbrengst vastgoedportefeuille betreft in totaal 94 woningen (2020: 91 woningen) waarvan 77 

regulier verkochte woningen en 17 woningen verkocht onder voorwaarden.  

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (14) 
 
39. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

   2021 2020 

Afwaardering en terugnemingen vastgoed in ontwikkeling  25.313 28.875 

Voorbereidingskosten en afboekingen projecten  1.121 1.331 

Totaal last  26.434 30.206 

 
40. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

   2021 2020 

Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie  196.862 -10.176 

Waardeveranderingen niet DAEB vastgoed in exploitatie  5.969 2.028 

Overige waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie (sloop)  -2.167 -268 

Overig waardeveranderingen niet DAEB vastgoed in exploitatie (sloop)  - -109 

Totaal   200.664 -8.525 

 
41. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

   2021 2020 

Waardeveranderingen vastgoed verkocht onder voorwaarden  16.459 10.176 
Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen vastgoed verkocht  
onder voorwaarden  -13.848 -8.525 

Totaal - bate                2.611 1.651 

 
Netto resultaat overige activiteiten (15) 

   2021 2020 

42. Opbrengsten uit hoofde van warmte- en koudeopslaginstallaties  252 259 

43. Kosten uit hoofde van warmte- en koudeopslaginstallaties  -270 -269 

Netto resultaat overige activiteiten  -18 -10 
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44. Overige organisatiekosten 

   2021 2020 

Volkshuisvestelijke bijdrage  -5.896 - 

Bijdrage AW  -30 - 

Saneringsheffing/ Obligoheffing  -252 - 

Totaal  -6.178 - 

 
Op basis van de RJ Uiting 2021-11 zijn volkshuisvestelijke bijdragen verantwoord in de winst-en-
verliesrekening onder de ‘Overige organisatiekosten’. In 2021 heeft de leningruil met Vestia plaatsgevonden. 
Ten opzichte van de ontvangen nominale hoofdsom en geruilde rente treedt een verlies op in de vorm van 
een agio. Dit verlies bedraagt de contante waarde van de jaarlijkse bijdrage gedurende de looptijd van 40 
jaar, met de marktrente 40 jaar fixe als disconteringsvoet. Dit verlies wordt gezien als een volkshuisvestelijke 
bijdrage. 
 
In lijn met de handleiding ‘toepassen functionele indeling winst en verliesrekening 2021’ van SBR zijn de 
kosten voor de bijdrage AW en de WSW obligoheffing toegevoegd onder de ‘overige organisatiekosten’ in 
2021. 
 
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft Casade een obligoverplichting jegens het WSW. Deze bestaat uit de 
jaarlijkse obligoheffing van maximaal 0,33% en een gecommitteerd obligo in de vorm van een variabele lening 
van maximaal 2,6% van de restschuld van de door Casade opgenomen, door het WSW geborgde leningen. 
Over 2021 bedroeg de heffing 0,041% (€ 251.665,-) en het gecommitteerde obligo 0%.  

 
45. Leefbaarheid 

De leefbaarheidskosten laten zich uitsplitsen als zijnde: 

   2021 2020 

Leefbaarheidskosten  485 548 

Toegerekende organisatiekosten  922 815 

Totaal   1.407 1.363 
 

Saldo financiële baten en lasten (16) 

   2021 2020 

46. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten  558 -715 

47. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  - - 

48. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  - - 

Totaal financiële baten  558 -715 

    

49. Rentelasten en soortgelijke kosten:    

Rente op leningen overheid  180 199 

Rente op leningen kredietinstellingen  13.288 13.683 

Rente rekening-courant krediet  130 182 

Borgstellingsvergoeding  102 99 

Totaal financiële lasten  13.701 14.163 

     

Per saldo - last  13.143 14.878 
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50. Belastingen 

Belastingdruk winst-en-verliesrekening 

 

De belastinglast/-bate over het resultaat in de winst-en-verliesrekening bestaat uit de volgende 

componenten: 

   2021 2020 

Acute belastingen boekjaar  -5.500 - 

Aanpassingen in verband met belastingen vorige boekjaren  565  

Mutatie latente belastingen  -3.197   -4.741 

Totaal belastinglast/-bate   8.132 4.741 

 

De acute belasting over het boekjaar is als volgt bepaald:  

 

Resultaat voor belastingen   196.996 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -177.812  

Opwaarderingen fiscale boekwaarde  21.748  

Waardeveranderingen derivaten  -558  

Verkoopresultaten fiscaal lager  897  

Hogere fiscale afschrijvingen  -2.875  

Hogere lasten onderhoud  -3.151  

Vrijval agio lening portefeuille  -220  

Lagere rentelasten  3.374  

Aftrekbeperking rentelasten  5.672  

Geactiveerd winstrecht  36  

Toepassing HIR  -6.114  

Fiscaal beperkt aftrekbare kosten  25           

    

Fiscaal resultaat 2021   38.018 

    

Af: verrekening met fiscaal compensabele verliezen   -15.925 

Belastbaar bedrag 2021   22.093 

Acute belastingen 2021   5.500 

 

Voor een toelichting op de mutatie latente belastingen wordt verwezen naar de toelichting op de financiële 

vaste activa.  

 

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief 

Het toepasselijk wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. Het effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast 

in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 4,13 %  

(2020: -36,69%). 
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De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief is als volgt nader te 

specificeren: 

 

 
 
  

Bedrag     
2021 Vpb 

25% % 

Bedrag 
2020 

Vpb 
25% 

% 

Resultaat voor belastingen 196.996 49.249 25,0% -12.921 -3.230 25,0% 

       

Aansluitposten       

- Beperkt aftrekbare kosten 25 6 0,00% 23 6 -0,00% 

- ATAD 5.672 1.418 0,72% 3.892 973 -7,50% 

- Impact tariefswijziging op latenties  3.197 1,62%  -1.029 7,96% 

- Op/afwaarderingen latenties plus impact 
op nihil gewaardeerde 

waarderingsverschillen 

 
-

46.304 -23,51% 

  
 

9.683 

 
 

-74.94% 
- True-up (correctie vpb voorgaande 

jaren) 
 

565 0,29% 
 -1.047 8,11% 

- Effect niet eerder gewaardeerde latentie     -614 4,75% 

       

Effectief tarief  8.131 4,13%  4.741 -36,96% 
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12.  Overige toelichtingen 
 
 
Bezoldiging van de directie en de commissarissen 
De bezoldigingen met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen van de huidige en gewezen 

directieleden en commissarissen die in het boekjaar ten laste van Casade zijn gekomen, bedragen € 190.358 

(2020: € 190.009) respectievelijk € 75.285 (2020: € 78.811). De bedragen die hieronder worden verantwoord 

als zijnde bezoldiging uit hoofde van de WNT wijken af omdat de afdracht van sociale lasten hierin niet 

meegerekend moeten worden. 

 
 
Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
 
Voor de bezoldiging van de bestuurder kwam in 2021 een bedrag van € 179.421 ten laste van de Casade  
(2020: € 179.295).  
De lasten van de bezoldiging van commissarissen bedroegen in 2021 € 75.285 (2020: € 78.811). 
 
De lasten van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen bestaan uit de volgende onderdelen:  

• beloning (bruto jaarsalaris inclusief loon in natura, vakantiegeld en overige bruto loonbestanddelen); 

• belaste vaste en variabele kostenvergoedingen (met uitzondering van vergoedingen/verstrekkingen 
die als eindheffingsbestanddeel zijn aangemerkt onder de werkkostenregeling); 

• beloningen betaalbaar op termijn (zoals werkgeversbijdrage pensioen e.d.). 
De bezoldigingsbedragen zijn exclusief omzetbelasting 

 
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) van kracht. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. Onder de 
WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening en op een algemeen toegankelijke wijze via internet.  
Het voor Casade toepasselijk bezoldigingsmaximum in 2021 is het WNT-maximum voor woningcorporaties 
klasse G en bedraagt € 197.000 (bij een fulltime dienstverband). 
Het individuele WNT-maximum voor leden van de Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% 
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het 
dienstverband.  
  



119 
 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

 

 
 

 

1b.  Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

 

In 2021 waren er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam bij Stichting 
Casade. 
  

Gegevens 2021  bedragen x € 1 

Functiegegevens5 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2021 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7   

Dienstbetrekking?8  

Bezoldiging9 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn 

Subtotaal  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11 

Bezoldiging 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan12 
N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 

Gegevens 202014 

Functiegegevens5 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  

Dienstbetrekking?8 

Bezoldiging9 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn 

Subtotaal  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 

Bezoldiging 

197.000 

R.J. van Gurp  

Directeur-bestuurder 

01/01 – 31/12 

1,0 

Ja 

161.139 

18.282 

179.421  

N.v.t. 

179.421

N.v.t. 

R.J. van Gurp 

Directeur-bestuurder 

01/01 – 31/12 

1,0 

Ja 

189.000 

179.295 

155.511 

23.784 

179.295  
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

 
 
 

 
 

 

Gegevens 2021  bedragen x € 1 

Functiegegevens2 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 

Bezoldiging 

Bezoldiging3 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag5 

Bezoldiging 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan6 

Gegevens 20208 

Functiegegevens2 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 

Bezoldiging 

Bezoldiging3 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 

Voorzitter  Vice voorzitter  Lid 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

J.F.M. Janssen 
E.J.A. WIJNBERG-VAN 

DER WIEL  
M.A.M.M. Knoops  

18.715  15.200  13.790 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

18.715  15.200  13.790 

29.550  19.700  19.700 

J.F.M. Janssen  J.F.M. Janssen 
E.J.A. WIJNBERG-VAN 

DER WIEL  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling7 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Voorzitter  Lid  Vice voorzitter 

13/06 – 31/12  01/01 – 12/06  01/01 – 31/12 

8.978  6.615  14.550 

15.724  8.417  18.900  

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2021  bedragen x € 1 

Functiegegevens2 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 

Bezoldiging 

Bezoldiging3 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag5 

Bezoldiging 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan6 

Gegevens 20208 

Functiegegevens2 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 

Bezoldiging 

Bezoldiging3 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 

C.H.M. Borgers  A. van Dal - Peters  

Lid  Lid 

13.790  13.790 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

N.v.t. N.v.t. 

19.700  19.700 

Lid  Lid  Lid 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling7 
N.v.t. N.v.t. 

13.790  13.790 

18.900  18.900  18.900 

N.v.t. N.v.t. 

13.230  13.230  13.230 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

M.A.M.M. Knoops  C.H.M. Borgers  A. van Dal - Peters  
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder  

 

In 2021 waren er geen topfunctionarissen of als topfunctionaris aan te merken personen met een bezoldiging 

van € 1.700 of minder werkzaam bij Stichting Casade 

 

Tabel 1e De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige 
functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en 
eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor 
zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als 
topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde 
rechtspersonen) 
 
Bij Stichting Casade was in er 2021 geen er sprake van topfunctionarissen, of als topfunctionaris aan te 
merken personen, met een bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Casade 
en/of een bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen. 
 
1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een 
dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft 
als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van 
onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als 
aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar 
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt. 
 
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking 
hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris 
(die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018). 
 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 

aangemerkt. 

 

Er hebben in 2021 bij Stichting Casade geen uitkeringen plaatsgevonden aan topfunctionarissen, of als 
topfunctionaris aan te merken personen, wegens beëindiging van het dienstverband. 
 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 

ontvangen. 

  

 

Werkgeversheffingen hoge lonen en excessieve vertrekvergoedingen 
 
Voor het boekjaar 2021 is er binnen Casade geen sprake van de eenmalige werkgeversheffing hoge lonen en 
excessieve vertrekvergoedingen. 
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Accountantskosten 
 
De ten laste van het boekjaar 2021 gebrachte kosten van de externe accountant Ernst & Young Accountants 

LLP en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt: 

 

   2021 2020 

Onderzoek van jaarrekening  167 168 

Andere controleopdrachten  30 37 

Nagekomen kosten onderzoek jaarrekening voorgaand jaar  30 37 

Totaal    227 242 

 

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het 

onderzoek van de jaarrekening 2021 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2021 zijn verricht. 
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13.  Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met materiële impact op de financiële verantwoording 2021 van 
stichting Casade. 
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14.  Afzonderlijke primaire overzichten 
 
Algemeen 
 
Op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 heeft Casade 
onderscheid aangebracht tussen diensten van algemeen economische belang (DAEB tak) en de overige 
diensten (niet-DAEB tak). Daartoe zijn een afzonderlijke balans, winst-en-verliesrekening en 
kasstroomoverzicht voor respectievelijk de DAEB tak en de niet-DAEB tak opgesteld. 
 

Aard van de niet-DAEB activiteiten 
 
De niet-DAEB activiteiten van Casade bestaan (conform het door de Autoriteit Woningcorporaties 
goedgekeurde “scheidingsvoorstel”) met name uit het verhuren en beheren van niet-DAEB vastgoed. 
 

Grondslagen voor de splitsing 
 
De belangrijkste uitgangspunten en grondslagen ten aanzien van de afzonderlijke primaire overzichten zijn: 
‒ Conform het door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde “scheidingsvoorstel”, is het vastgoed in 

exploitatie gesplitst naar DAEB en niet-DAEB 
‒ Met betrekking tot het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en de gerelateerde 

voorzieningen is onderscheid gemaakt op projectniveau, op basis van de daadwerkelijke projectplannen 
en de hieruit voortvloeiende classificatie. 

‒ Alle deelnemingen van Casade zijn geclassificeerd als zijnde niet-DAEB. 
‒ In de DAEB-tak van Casade is een post opgenomen inzake de nettovermogenswaarde van de niet-DAEB-tak 

(gelijk aan het eigen vermogen van de niet-DAEB-tak. Hierdoor is het eigen vermogen van de DAEB-tak 
gelijk aan het eigen vermogen van de enkelvoudige jaarrekening. 

‒ Ten aanzien van de liquide middelen is geen onderscheid te maken op basis van separate bankrekeningen. 
De splitsing is gemaakt op basis van de beginstand conform het goedgekeurde scheidingsvoorstel, 
gecorrigeerd voor de daaropvolgende “gesplitste” kasstromen. 

‒ Huuropbrengsten en onderhoudskosten zijn voor zover mogelijk gesplitst op basis van koppeling aan het 
betreffende vastgoed. 

‒ Voor overige opbrengsten en kosten, heeft Casade een verdeelsleutel toegepast op basis van de 
huuropbrengsten van de afzonderlijke takken. 

‒ Voor de gescheiden kasstroomoverzichten is een identieke benadering toegepast als voor de gescheiden 
winst-en-verliesrekeningen. 
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14.1  Enkelvoudige balans DAEB-tak per 31 december 2021 
A C T I V A    

  
 

 

(in duizenden euro’s)                31-12-2021                  31-12-2020 

 
    

 
 

Vaste activa      
Vastgoedbeleggingen     

  

 DAEB vastgoed in exploitatie 1.698.332   1.485.878  
 Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 39.245  
 

32.009  
 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie 16.612  
 

4.649  

   1.754.189   1.522.536 
Materiële vaste activa       
 Onroerende en roerende zaken ten dienste 

van de exploitatie  2.508 
 

 2.756 
 

      
Financiële vaste activa       

 Deelnemingen in groepsmaatschappijen -   -  

 Overige deelnemingen  -   -  

 Latente belastingvordering(en) 4.753   7.506  

 Interne lening -   13.762  

 Nettovermogenswaarde niet-DAEB 118.530   109.272  

 Overige vorderingen 929   925  

 
  124.212   131.465 

       
Vlottende activa      
Voorraad       

 Vastgoed bestemd voor verkoop -   202  

 Overige voorraden -   -  

 
  -   202 

       
Onderhanden projecten  -   - 
 

      
Vorderingen       

 Huurdebiteuren 526   568  

 Overige vorderingen 146   140  

 Overlopende activa 734   139  

 
  1.406   847 

 
      

Liquide middelen   -9.287   -14.190 
 

      
TOTAAL ACTIVA  1.873.028   1.643.616 
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P A S S I V A    
  

 

(in duizenden euro’s)                31-12-2021                  31-12-2020 

 
 

  
 

  

Eigen vermogen      

 

 Herwaarderingsreserve 1.024.746   842.247  

 Overige reserves 134.570   334.731  

 Resultaat 188.865   -17.662  

   1.348.181   1.159.316 

       

Voorzieningen       

 Voorziening onrendabele investeringen 42.228   37.106  

   42.228   37.106 

       

Langlopende schulden      

 Leningen overheid 5.642   5.813  

 Leningen kredietinstellingen 413.382   388.951  
 Verplichting uit hoofde van onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden 36.347   31.553  
 Derivaten 2.226   2.785  

   457.597   429.102 
 

      
Kortlopende schulden       

 Schulden aan kredietinstellingen 12.430   8.545  

 Schulden aan leveranciers 980   1.916  

 Schulden aan groepsmaatschappijen -   -  

 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.741   2.560  

 Schulden ter zake van pensioenen -   -  

 Overige schulden 99   110  

 Overlopende passiva 8.772   4.961  

   25.022   18.092 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAAL PASSIVA  1.873.028   1.643.616 
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14.1.1  Enkelvoudige winst- en verliesrekening DAEB-tak over 2021 
      
(in duizenden euro’s) 2021  2020 

       

 Huuropbrengsten 75.250   74.735  

 Opbrengsten servicecontracten      2.181        2.145  

 Lasten servicecontracten -2.016   - 1.903  

 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -6.027   - 5.808  

 Lasten onderhoudsactiviteiten -23.121   - 21.119  
 Overige directe operationele lasten 

exploitatie bezit -13.861   - 13.698  

Netto resultaat exploitatie  
vastgoedportefeuille   

                                      
32.406   34.352 

 
      

 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling -   -  

 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling  -    -  

 Toegerekende organisatiekosten -   -  
 Toegerekende financieringskosten -   -  

Netto resultaat verkocht vastgoed  
in ontwikkeling   -   - 
 

      

 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 14.353   12.742  

 Toegerekende organisatiekosten    -88   - 83  

 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -9.663   - 10.622  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille   4.602   2.037 
 

      
 Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille -26.434      -  30.206  
 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 194.028   -10.444  
 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 2.494   173  

 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop    -  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   170.088   -40.477 
 

      

 Opbrengst overige activiteiten 236   242  

 Kosten overige activiteiten -253   -251  

Netto resultaat overige activiteiten   -17    - 9 
       
 Overige organisatiekosten  -6.180   - 

 Leefbaarheid  -1.349   -     1.309 

       
Bedrijfsresultaat (transporteren)  199.550   -5.406 
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(in duizenden euro’s) 2021  2020 

       
Bedrijfsresultaat (transporteren)  199.550   -5.406 
       
 Waardeveranderingen van financiële vaste 

activa en effecten 558   - 715  
 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste 

activa behoren en van effecten -   -  
 Andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 617   654  

 Rentelasten en soortgelijke kosten -13.701   - 14.163  

Saldo financiële baten en lasten   -12.526   - 14.224 

       
Resultaat voor belastingen  187.024   -19.630 
      

 Resultaat deelnemingen  -   - 

 Resultaat niet-DAEB tak  9.258   5.043 

 Belastingen  -7.418    -3.075 

Resultaat na belastingen  188.864   -17.662 
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14.1.2  Enkelvoudig kasstroomoverzicht DAEB-tak 2021 
 
(in duizenden euro’s)  2021  2020 

      
Operationele activiteiten      

Ontvangsten:      

Huren 76.036   75.146  

Vergoedingen 2.138   2.311  

Overige bedrijfsontvangsten 57   194  

Renteontvangsten -   -  

Overheidsontvangsten -   -  

Rente ontvangsten interne lening 617   654  

Saldo ingaande kasstromen  78.848   78.305 

      

Uitgaven:      

Personeelsuitgaven 8.116   8.389  

Onderhoudsuitgaven 19.178   15.923  

Overige bedrijfsuitgaven 10.474   10.659  

Rente uitgaven 13.741   14.155  

Sectorspecifieke heffing 282   -  

Verhuurderheffing 9.783   9.708  

Leefbaarheid 368   498  

Vennootschapsbelasting 3.426   -  

Saldo uitgaande kasstromen  65.368   59.332 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten  13.480   18.973 
      

(Des)investeringsactiviteiten      

MVA ingaande kasstroom      

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en  
niet woongelegenheden 14.097 

  
12.473 

 

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na  
inkoop in dPi periode 324 

  
449 

 

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet 
woongelegenheden - 

  
- 

 

Verkoopontvangsten grond -   -  

(Des)investeringsontvangsten overig -   -  

Tussentelling ingaande kasstroom MVA  14.421   12.922 

      

MVA uitgaande kasstroom      

Nieuwbouw huur, woon- en niet 
woongelegenheden 44.330 

  
18.691 

 

Woningverbetering, woon- en niet 
woongelegenheden 12.758 

  
11.211 

 

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 367   603  

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet 
woongelegenheden - 

  
- 

 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor 
doorverkoop 1.082 

  
1.737 
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Aankoop grond -   -  

Desinvesteringen in overige financiële activa -   -  

Investeringen overig 299   387  

Externe kosten bij verkoop 263   167  

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA  59.099   32.796 

      

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA  -44.678   -19.874 

      

FVA      

Ontvangsten verbindingen -   -  

Ontvangsten overig 92   524  

Ontvangen aflossing interne lening 13.762   814  

Uitgaven verbindingen -   -  

Uitgaven overig -   -  

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA  13.854   1.338 

      

Kasstroom uit (des)investeringen  -30.824   -18.536 

      

Financieringsactiviteiten      

Ingaand:      

Nieuwe door WSW geborgde leningen 30.794   -  

Uitgaand:      

Aflossing door WSW geborgde leningen -8.545   8.965  

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  22.249   -8.965 

      

Mutatie liquide middelen  4.905   -8.528 

      

Liquide middelen per 1 januari  -14.190   -5.662 

Liquide middelen per 31 december  -9.285   -14.190 
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14.2  Enkelvoudige balans niet-DAEB-tak per 31 december 2021 
A C T I V A    

  
 

 

(in duizenden euro’s)                31-12-2021                  31-12-2020 

 
    

 
 

Vaste activa      
Vastgoedbeleggingen     

  

 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 98.223   93.163  
 Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 75.643  
 

68.043  
 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie -  
 

-  

   173.866   161.206 
Materiële vaste activa       
 Onroerende en roerende zaken ten dienste 

van de exploitatie  - 
 

 - 
 

      
Financiële vaste activa       

 Deelnemingen in groepsmaatschappijen -   -  

 Overige deelnemingen  -   -  

 Latente belastingvordering(en) 380   824  

 Overige vorderingen 54   58  

 
  434   882 

       
Vlottende activa      
Voorraad       

 Vastgoed bestemd voor verkoop -   1.851  

 Overige voorraden 34   429  

 
  34   2.280 

       
Onderhanden projecten  -   - 
 

      
Vorderingen       

 Huurdebiteuren 30   35  

 Overige vorderingen 8   9  

 Overlopende activa 43   9  

 
  81   53 

 
      

Liquide middelen   18.936   27.800 
      
      
      
      
 

      
TOTAAL ACTIVA  193.351   192.221 
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P A S S I V A    
  

 

(in duizenden euro’s)                31-12-2021                  31-12-2020 

 
 

  
 

  

Eigen vermogen      

 

 Herwaarderingsreserve 32.918   26.751  

 Overige reserves 76.354   77.478  

 Resultaat 9.258   5.043  

   118.530   109.272 

       

Voorzieningen       

 Voorziening onrendabele investeringen -   -  

 Overige voorzieningen -   -  

   -   - 

       

Langlopende schulden       

 Leningen overheid -   -  

 Leningen kredietinstellingen -   -  
 Verplichting uit hoofde van onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden 73.492   65.990  
 Derivaten -   -  
 Interne lening -   13.762  

   73.492   79.752 
 

      
Kortlopende schulden       

 Schulden aan kredietinstellingen -   -  

 Schulden aan leveranciers 57   120  

 Schulden aan groepsmaatschappijen -   -  

 Belastingen en premies sociale verzekeringen 159   160  

 Schulden ter zake van pensioenen -   -  

 Overige schulden 6   7  

 Overlopende passiva 1.107   2.910  

   1.329   3.197 

       

       
 

      
       
       
       
       
       
       
       

TOTAAL PASSIVA  193.351   192.221 
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14.2.1  Enkelvoudige winst- en verliesrekening niet-DAEB-tak over 2021 
 
(in duizenden euro’s) 2021  2020 

       

 Huuropbrengsten 5.035   5.201  

 Opbrengsten servicecontracten                                                                           146              149  

 Lasten servicecontracten -135   -132  

 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -403   -404  

 Lasten onderhoudsactiviteiten -1.469   -1.054  
 Overige directe operationele lasten exploitatie 

bezit -322   -329  

Netto resultaat exploitatie  
vastgoedportefeuille   

                                      
2.852   3.431 

 
      

 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling -   -  

 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling            -               -   

 Toegerekende organisatiekosten -   -  
 Toegerekende financieringskosten -   -  

Netto resultaat verkocht vastgoed  
in ontwikkeling   -   - 
 

      

 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.209   3.920  

 Toegerekende organisatiekosten -6      -6  

 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.160   -3.324  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille   1.043   590 
 

      
 Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille -   -  
 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 6.636   1.919  
 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 117   1.478  

 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop      

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   6.753   3.397 
 

      

 Opbrengst overige activiteiten 16   17  

 Kosten overige activiteiten -17   -18  

Netto resultaat overige activiteiten   -1   - 1 
       
 Overige organisatiekosten  -   - 

 Leefbaarheid  -58   -54      

       
Bedrijfsresultaat (transporteren)  10.589   7.363 

 
  



134 
 

(in duizenden euro’s) 2021  2020 

       
Bedrijfsresultaat (transporteren)  10.589   7.363 
       
 Waardeveranderingen van financiële vaste 

activa en effecten -   -  
 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste 

activa behoren en van effecten -   -  
 Andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten -   -  

 Rentelasten en soortgelijke kosten -617   - 654  

Saldo financiële baten en lasten   -617   - 654 

       
Resultaat voor belastingen  9.972   6.709 
      

 Resultaat deelnemingen  -   - 

 Belastingen  -714    -1.666 

Resultaat na belastingen  9.258   5.043 
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14.2.2  Enkelvoudig kasstroomoverzicht niet-DAEB-tak 2021 
 
 
(in duizenden euro’s)  2021  2020 

      
Operationele activiteiten      

Ontvangsten:      

Huren 5.052   5.197  

Vergoedingen 142   160  

Overige bedrijfsontvangsten 4   13  

Overheidsontvangsten -   -  

Renteontvangsten -   -  

Saldo ingaande kasstromen  5.198   5.370 

      

Uitgaven:      

Personeelsuitgaven 539   580  

Onderhoudsuitgaven 1.203   710  

Overige bedrijfsuitgaven 715   737  

Rente uitgaven 617   654  

Sectorspecifieke heffing -   -  

Verhuurderheffing 50   51  

Leefbaarheid -   -  

Vennootschapsbelasting 228   -  

Saldo uitgaande kasstromen  3.352   2.732 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten  1.846   2.638 
      

(Des)investeringsactiviteiten      

MVA ingaande kasstroom      

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en  
niet woongelegenheden 3.679 

  
3.543 

 

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na  
inkoop in dPi periode 4.003 

  
4.166 

 

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet 
woongelegenheden  

  
- 

 

Verkoopontvangsten grond 395   -  

(Des)investeringsontvangsten overig -   -  

Tussentelling ingaande kasstroom MVA  8.077   7.709 

      

MVA uitgaande kasstroom      

Nieuwbouw huur, woon- en niet 
woongelegenheden - 

  
- 

 

Woningverbetering, woon- en niet 
woongelegenheden - 

  
- 

 

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden -   -  

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet 
woongelegenheden - 

  
- 

 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor 
doorverkoop 4.909 

  
7.645 
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Aankoop grond -   -  

Investeringen overig -   -  

Externe kosten bij verkoop 122   170  

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA  5.031   7.815 

      

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA  3.046   -106 

      

FVA      

Ontvangsten verbindingen -   -  

Ontvangsten overig 5   36  

Uitgaven verbindingen -   -  

Uitgaven overig -   -  

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA  5   36 

      

Kasstroom uit (des)investeringen  3.051   -70 

      

Financieringsactiviteiten      

Ingaand:    -  

Nieuwe door WSW geborgde leningen -     

Uitgaand:      

Aflossing interne lening 13.762   814  

Aflossing door WSW geborgde leningen -   -  

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -13.762   -814 

      

Mutatie liquide middelen  -8.865   1.754 

      

Liquide middelen per 1 januari  27.800   26.046 

Liquide middelen per 31 december  18.935   27.800 
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Directeur bestuurder:      Raad van Commissarissen: 
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Drs. A. van Dal-Peters 
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15. Overige gegevens 
 

15.1 Statutaire regeling winstbestemming 
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming. 
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16. Kengetallen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realisatie Realisatie

2021 2020

Woningvoorraad

Aantal verhuureenheden ultimo jaar totaal 12.683                  12.615              

Bestaande uit:

Woningen in exploitatie 11.302                  11.244              

Garages en parkeerplaatsen 1.246                     1.237                

Maatschappelijk vastgoed 22                           22                      

Commercieel vastgoed 113                        112                    

12.683                  12.615              

Zelfstandige huurwoningen 10.892                  10.834              

Onzelfstandige huurwoningen 410                        410                    

Totaal woningen in exploitatie 11.302                  11.244              

Betaalbaarheid zelfstandige huurwoningen

Woningen (≤ 442,46 ) 1.294                     1.217                

Woningen (≤ 678,66) 8.460                     8.094                

Subtotaal betaalbare woningen 9.754                     9.311                

Woningen tot Ht (≤ 752,33 ) 865                        1.218                

Woningen boven Ht (> 752,33 ) 273                        305                    

Totaal 10.892                  10.834              

% betaalbare woningen van totaal 90% 86%

Mutaties

Aantal sloop -8                           -174                  

Aantal verkopen -59                         -91                    

Aantal aankopen 3                             3                        

Aantal nieuwbouw huur 140                        102                    

Aantal verbouwingen/ splitsing -8                           16                      

Totaal mutaties verhuureenheden 68                           -144                  

Verkoop onder voorwaarden (VOV)

Aantal VOV ultimo jaar totaal 516 531
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Huren

Huursom DAEB (x € 1.000) 76.273 76.020

Huursom niet DAEB (x € 1.000) 5.225 5.350

Huur / WOZ-waarde - percentage 3,64% 4,16%

Aantal verhuringen 698 657

Personeel 

Formatie ultimo jaar 125,59 117,66

Waardering x € 1.000   x € 1.000  

Marktwaarde DAEB 1.698.332            1.485.878        

Marktwaarde niet DAEB 98.223                  93.163              

Beleidswaarde DAEB 860.018                774.341           

Beleidswaarde niet DAEB 78.824                  76.528              

WOZ-waarde (DAEB en niet DAEB) 2.236.998 1.955.796

Schuldrestant geborgde leningen 425.558 403.309

Marktwaarde schuldrestant leningen 560.402 597.404

Financiële ratio’s WSW

ICR 2,12                       2,53

Loan to Value (o.b.v. beleidswaarde) 45,3% 47,4%

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) 45,0% 43,8%

Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) 31,2% 37,8%

Financieel beleid 

Gemiddelde looptijd leningen o/g 16,0                       18,8                  

Gemiddelde rentevoet leningen o/g 3,10% 3,25%

Gemiddeld lening bedrag per woning (x € 1.000) 37,7                       35,9                  
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17. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. 
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