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Verbindingenstatuut 

 
Dit statuut is als volgt ingedeeld: 

 
1. Inleiding 

2. Aanleiding verbindingen 
3. Verbindingenstructuur  

 

 
 

 
Deze regeling is vastgesteld door de bestuurder van Wonen Noordwest Friesland op 23 april 2020 

en goedgekeurd door de RvC op 13 mei 2020. 

 
 

 
Bestuurder, 

 

 
 

Mevr. M.S. Huizinga -Klaucke,  
23 april 2020  
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Verbindingenstatuut 

1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Wonen Noordwest Friesland kan in voorkomende gevallen voor het realiseren van haar 
doelstellingen samenwerken met partners en zakelijke relaties. Met partners kunnen 

samenwerkingsovereenkomsten, convenanten en contracten worden aangegaan. Soms kan 

het nodig zijn om de samenwerking in een rechtsvorm te gieten, zoals een vennootschap 

onder firma, een collectieve vennootschap, een joint venture, een BV, NV of stichting.  

Onverlet de gekozen constructie is het van belang dat stakeholders weten wat Wonen 

Noordwest Friesland doet, waarom, met welk doel en welke voortgang wordt gemaakt. Het is 

dan ook van belang dat de verantwoording enerzijds aan de diverse stakeholders (zoals AW, 

WSW en de lokale overheid) en anderzijds intern aan de Raad van Commissarissen (hierna 

RvC) adequaat en transparant wordt geregeld. Om dit te waarborgen is dit verbindingenstatuut 

opgesteld. 

1.2 Definitie van verbindingen 

Bij woningcorporaties wordt veelvuldig het begrip verbinding gebruikt. Dit begrip is 

afkomstig uit de Woningwet welke per 1-7-2015 van kracht is. 

De Woningwet (artikel 1 lid 2) benoemt de volgende verbindingen: 

 dochtermaatschappij: dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek van een toegelaten instelling; 

 verbonden onderneming: rechtspersoon of vennootschap: 
a) welke een dochtermaatschappij is; 

b) in welke een toegelaten instelling deelneemt in de zin van artikel 24c van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek, of 

c) met welke een toegelaten instelling anderszins een duurzame band heeft, 

waaronder mede wordt begrepen het hebben van stemrechten in de algemene 

vergadering van die rechtspersoon; niet zijnde een vereniging van eigenaars als 

bedoeld in afdeling 2 van titel 9 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek; 

 woningvennootschap: na bewerkstelliging van een juridische scheiding 

overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling 3, paragraaf 5, met een toegelaten instelling 

verbonden onderneming; 

 samenwerkingsvennootschap: vennootschap onder firma of commanditaire 

vennootschap, door een toegelaten instelling overeenkomstig bij algemene 

maatregel van bestuur daaromtrent gegeven voorschriften aangegaan met een 

of meer andere toegelaten instellingen die alle in dezelfde gemeenten als die 

toegelaten instelling feitelijk werkzaam zijn, behoudens het bepaalde bij en 

krachtens artikel 21, vijfde lid. 
 

Er is sprake van een ‘duurzame band’ wanneer: 

- de toegelaten instelling stemrechten heeft in de algemene vergadering; 

- en/of wanneer er sprake is van een bestuurlijke of financiële band, met dien verstande 

dat het uitsluitend verstrekken van financiering niet voldoende is om van een duurzame 

band te kunnen spreken 
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- en/of wanneer de duurzame band uit de statuten van de verbinding (bijvoorbeeld een 

dochterstichting) kan worden afgeleid; 

- en/of wanneer er sprake is van een duurzame band als bedoeld in artikel 2:24c lid 1 

BW. Uit de memorie van toelichting op dat artikel kan worden afgeleid dat er een 

oogmerk moet bestaan om duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen 

werkzaamheid. Hiermee wordt e.e.a. afgebakend ten opzichte van de “eenvoudige 

belegging”; 

- en/of wanneer er sprake is exclusieve invloed op de benoeming van het bestuur van de 

verbinding; 

- en/of wanneer er sprake is van bezit van 100% van de aandelen. 

Onder duurzame band wordt niet verstaan uitsluitend het hebben van een 

langdurige contractuele relatie. De uit de Woningwet afgeleide definitie is met het begrip “een 

duurzame band” zo breed gedefinieerd dat bijna alle relaties tussen de T.I. en andere 

rechtspersonen of vennootschappen onder de reikwijdte vallen. 

1.3 Doel van het verbindingenstatuut 

Het verbindingenstatuut geldt als een beleidsdocument en als het kader voor beslissing  

en omtrent het aangaan, beheren en verbreken van relaties met andere rechtspersonen 

en vennootschappen. Het verbindingenstatuut streeft daarbij het volgende na: 

-het bieden van een informatief en uniform kader voor besluitvoorbereiding; 

-het bieden van een afwegingskader voor het bestuur en de RvC; 

-het verschaffen van inzicht en verantwoording aan de RvC; 

-het borgen dat de verbinding voldoet aan de wettelijke bepalingen; 

-geven van kaders voor het inrichten van verbindingen; 

-het kunnen dienen als verantwoording en bieden van inzicht aan alle  

belanghebbenden (zoals de Aw, het WSW, de gemeente, huurdersorganisatie etc.). 

 

Het verbindingenstatuut regelt voorts waarin en onder welke condities Wonen Noordwest 

Friesland (eigen of vreemd) vermogen vastlegt in kapitaalgoederen. Dit houdt in onder 

welke condities Wonen Noordwest Friesland bereid is huidige zekerheid in te ruilen voor 

toekomstige onzekerheid. 

 

Positionering 

Het verbindingenstatuut is onderdeel van de governancestructuur van  

Wonen Noordwest Friesland. Het is nadrukkelijk gepositioneerd als toetsingskader. Dit 

houdt in dat besluiten met betrekking tot verbindingen aan dit toetsingskader worden 

getoetst.  

 

1.4 Vaststelling van het statuut 

Het verbindingenstatuut wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de  

RvC. Wijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd na goedkeuring van de RvC.  

1.5 Versiebeheer 
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van het 
verbindingenstatuut. 

2 Aanleiding verbindingen 
 

2.1. Aanleiding verbindingen 
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Soms staat Wonen Noordwest Friesland voor de keuze om activiteiten zelf uit te voeren of om 

deze activiteiten af te spitsen. Aan de afsplitsing liggen altijd één of meerdere aanleidingen ten 

grondslag. Hierbij is leidend dat Wonen Noordwest Friesland aannemelijk kan maken dat het 

aangaan van een verbinding in het belang van de volkshuisvesting is. 

 

Risicobeheersing 

Eén van de aanleidingen tot het aangaan van een nieuwe verbinding kan gelegen zijn in de  

risicobeheersing. Het uitvoeren van activiteiten in de toegelaten instelling 

is voor rekening en verantwoording van de toegelaten instelling zelf. Dit is niet altijd gewenst. 

Bijvoorbeeld bij risicovolle projecten is het uitvoeren voor eigen (en volledige) rekening en 

verantwoording niet wenselijk. Het aangaan van een verbinding kan in dat geval uitkomst bie 

den. Op die manier kunnen risicovolle activiteiten worden afgesplitst en ondergebracht in een 

aparte vennootschap, bijvoorbeeld een besloten vennootschap. In dat geval is in beginsel niet 

de toegelaten instelling verantwoordelijk voor de activiteiten, maar is de besloten vennootschap  

aansprakelijk met het eigen kapitaal. Het risico van de toegelaten instelling is dan beperkt tot 

de kapitaaldeelname in de besloten vennootschap. 

 

Fiscaal 

Fiscale overwegingen kunnen een andere aanleiding zijn om activiteiten vanuit een aparte 

rechtspersoon of vennootschap te ontplooien. Op die manier kan Wonen Noordwest Friesland 

fiscale optimalisatie uit hoofde van vennootschapsbelasting of omzetbelasting realiseren. 

 

Samenwerking 

Samenwerking met derden kan aanleiding geven om een verbinding aan te gaan. In eerste 

plaats kan een samenwerking met commerciële partijen beter worden vormgegeven. Ten 

tweede kunnen kosten worden bespaard bij een samenwerking met andere corporaties. Zo 

kunnen back office activiteiten gedeeld worden. 

 

Transparantie 

Een verbinding kan leiden tot meer transparantie. Door bepaalde activiteiten los te ontplooien 

uit een aparte vennootschap of rechtspersoon, kan inzichtelijker worden gemaakt wat de 

activiteiten kosten en wat de resultaten zijn. Dit maakt ook een adequate aansturing 

makkelijker. 

 

2.2 Kaders aangaan verbindingen 

Wonen Noordwest Friesland zal bij het aangaan van een verbinding de wettelijke bepalingen 

van onder andere artikel 21 Woningwet en artikel 9 lid 1 BTiV in acht nemen. 

Wonen Noordwest Friesland verbindt zich uitsluitend met NV’s en BV’s die voldoen aan de 

wettelijke bepalingen. De inrichting van de verbinding is sterk afhankelijk van de kwalificatie 

van de verbinding als dochtermaatschappij, deelneming, joint venture of een andere 

samenwerkingsvorm. Bij een dochteronderneming geldt dat inrichting van de organisatie, 

planning en control, etc. naar analogie plaatsvindt van Wonen Noordwest Friesland. Bij andere 

vormen is dit afhankelijk van het belang dat Wonen Noordwest Friesland heeft in deze 

verbinding. De afwegingen die hier worden gemaakt worden altijd overlegd met het bestuur en 

RvC en gedocumenteerd. 

 

2.3 Besluitvormingsdocument 

De overweging om activiteiten onder te brengen in een verbinding wordt door  

het bestuur uitgewerkt in een besluitvormingsdocument. In het document worden ten minste 

de navolgende criteria benoemd en beschouwd: 

-de reden om de verbinding aan te gaan; 

-aard van de activiteiten; 
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-strategische doelstelling met de activiteiten; 

-samenwerkingspartners en afspraken;  

-soort verbinding; 

-financiering van de activiteiten (en de verbinding); 

-voorstel voor de inrichting van de verbinding (organisatie, planning en control, etc.); 

-fiscale consequenties; 

-risicobeheersing / afbakening.  

 

2.4.1 Goedkeuring 

Het besluitvormingsdocument wordt voorafgaand aan het aangaan van een verbinding ter 

goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Na goedkeuring van de RvC verzoekt Wonen Noordwest 

Friesland goedkeuring aan de Aw en indien nodig aan het WSW. Wonen Noordwest Friesland 

zal het verzoek aan de Aw conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen opstellen. 

Indien vereist zal Wonen Noordwest Friesland tijdig een zienswijze van de gemeente en 

instemming van de huurdersorganisatie met de verbinding opvragen 

 

3 Verbindingenstructuur Wonen Noordwest Friesland 

Bij het opstellen van dit verbindingenstatuut heeft Wonen Noordwest Friesland geen 

verbindingen, in welke zin dan ook. 

Het is van belang te onderkennen (op hoofdlijnen) dat er verschillen zijn in soorten 

verbindingen. Deze verschillen vloeien voort uit de zeggenschap afhankelijk van de mate 

waarin beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend in de verbindingenstructuur van 

Wonen Noordwest Friesland. 

Stichtingen 
Wonen Noordwest Friesland is bestuurder van een stichting en heeft beslissende 

zeggenschap inzake het beleid en de besturing. 

Dochtervennootschap1 (of meerderheidsdeelneming) 

Wonen Noordwest Friesland heeft hier uit hoofde van haar aandelenbelang (meer dan 

50%) beslissende zeggenschap inzake het beleid en de besturing; bij 

dochtervennootschappen ligt het voor de hand dat de inrichting naar analogie plaatsvindt 

van Wonen Noordwest Friesland. Wonen Noordwest Friesland zelf vervult de 

aandeelhoudersrol en meestal ook de bestuurdersrol. Vanuit deze inrichting worden 

mandaten verstrekt voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.  

Joint venture2 / Vennootschap onder Firma 

Wonen Noordwest Friesland heeft in combinatie met derden een belang. De 

invloed op het beleid en het bestuur is evenredig verdeeld over de partners. 

Bij joint ventures dienen aandeelhoudersovereenkomsten opgesteld te worden (in aanvulling 

op de statuten) waarin op hoofdlijnen onder meer wordt geregeld het toezicht, de 

bestuurvoering, de besluitvorming, de financiering, de wijze van uitkering van eventuele 

winsten, een aanbiedingsplicht van de aandelen, de invulling van de planning & control cyclus.  
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1 Wettelijk is een dochtermaatschappij— samengevat — een rechtspersoon waar meer dan de helft van de 
stemrechten in de AvA kan worden uitgeoefend, dan wel meer dan helft van de bestuurders of de commissarissen kan 

worden benoemd of ontslagen. Een vennootschap waarin de verslaggevende rechtspersoon als vennoot volledig 
aansprakelijk is voor de schulden wordt met een dochtermaatschappij gelijkgesteld. Het begrip 'dochtermaatschappij' 
is geheel juridisch bepaald en heeft weinig betekenis voor de financiële verslaggeving. 
2 Een joint venture is een zakelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen om samen één 

economische activiteit te ondernemen. De partijen spreken in een samenwerkingsovereenkomst af om zowel winst 
als verlies te delen. 

 


