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1 Definities 
 
In dit statuut wordt verstaan onder: 

a. Aedes: Aedes vereniging van woningcorporaties; 
b. Directeur-bestuurder: het bestuur van de Stichting; 
c. Bijlage: een bijlage bij dit statuut; 
d. BTiV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015; 
e. Huurdersorganisatie: de Huurdersvereniging Barneveld; 
f. Gemeente: de gemeente waarin de Stichting feitelijk werkzaam is, zijnde de gemeente 

Barneveld; 
g. Governancecode: de governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment 

luidt; 
h. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting; 
i. Statuten: de statuten van de Stichting; 
j. Stichting: Woningstichting Barneveld; 
k. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties; 
l. Website: de website van de Stichting; 
m. Wet: Woningwet 2015.  

 
2 Inleiding 
 
In dit Verbindingenstatuut is het toetsingskader vastgelegd dat door de Stichting wordt gehanteerd bij 
het aangaan, onderhouden en beëindigen van verbindingen. Ook geeft het Verbindingenstatuut 
kaders voor de manier waarop het toezicht (governance) op verbindingen wordt georganiseerd. Het 
Verbindingenstatuut voorziet in de volgende doelstellingen: 

• het bieden van een afwegingskader aan de RvC en de directeur-bestuurder van de Stichting; 

• het borgen dat de verbinding duurzaam voldoet aan de wettelijke bepalingen; 

• het verschaffen van inzicht en verantwoording aan de RvC; 

• kaders bieden voor het inrichten van verbindingen; 

• het bevorderen van eenheid van toezicht en governance voor alle verbindingen van de 
Stichting; 

• het kunnen dienen als instrument van verantwoording en inzicht voor stakeholders 
(waaronder de Stichting, de Autoriteit woningcorporaties (“Aw”), het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (“WSW”), gemeenten, huurdersorganisaties en samenwerkingspartners); 

alles in het kader van het beheersen van (toekomstige) risico's bij het aangaan, beheren en 
beëindigen van verbindingen. 
 
3 Status van het statuut 
 

3.1 Positionering Verbindingenstatuut 
Het Verbindingenstatuut maakt onderdeel uit van de governancestructuur van de Stichting en is 
gebaseerd op de Wet en de statuten van de Stichting. De vele aspecten van het onderwerp 
verbindingen zijn niet goed te vangen in een allesomvattend regelend kader. Afwijkingen ten 
opzichte van het toetsingskader zijn dan ook mogelijk, maar vereisen in het besluitvormende proces 
altijd een aanvullende motivering. 
 

3.2 Vaststelling Verbindingenstatuut 
Het Verbindingenstatuut wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de RvC van de Stichting. Wijzigingen in het Verbindingenstatuut kunnen alleen 
worden doorgevoerd na goedkeuring van de RvC van de Stichting. 
 
4 Nieuwe verbindingen 
 

4.1 Aangaan van verbindingen 
Voorafgaand aan het aangaan van een verbinding door de Stichting, heeft de Minister c.q. de Aw 
hieraan goedkeuring gegeven volgens hetgeen in artikel 21 lid 2 van de Wet en artikel 8 van het 
BTiV is bepaald. 
 
Het moment van aangaan van de verbinding, is het moment waarop de Stichting formeel gaat 
deelnemen in de rechtspersoon of vennootschap; bij de oprichting van een nieuwe NV of BV is dat 
het moment waarop de oprichtingsakte bij de notaris is gepasseerd; bij deelneming in een bestaande 
NV of BV is dat het moment waarop de leveringsakte bij de notaris is gepasseerd waarmee de 
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aandelen in de vennootschap aan de Stichting worden geleverd. 
 
De eisen voor goedkeuring van de verbindingen zijn ook van toepassing bij een juridische scheiding, 
waarbij een verbinding met één of meer woningvennootschappen als bedoeld in artikel 50a eerste lid 
van de Wet tot stand komt. 
 
De Stichting verbindt zich op grond van artikel 21 lid 1 van de Wet: 

a. uitsluitend met een naamloze vennootschap als bedoeld in artikel 64 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, indien de statuten van die naamloze vennootschap uitsluitend aandelen 
op naam kennen, een blokkeringsregeling bevatten en niet toelaten dat met medewerking 
van de vennootschap certificaten aan toonder worden uitgegeven, en 

b. uitsluitend met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in 
artikel 175 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien de statuten van die besloten 
vennootschap een blokkeringsregeling bevatten. 

 

4.2 Reden aangaan verbinding 
Aan het afsplitsen of onderbrengen van een activiteit in een verbindingenstructuur c.q. losse 
verbinding, liggen altijd één of meerdere overwegingen ten grondslag. Leidend principe hierbij is dat 
de Stichting aannemelijk kan maken dat het aangaan van een verbinding met een andere 
rechtspersoon of vennootschap in het belang van de volkshuisvesting is, conform het bepaalde 
artikel 8 lid 1 onder a, van het BTiV. 
 
Aanvullende overwegingen kunnen zijn: 

• wettelijke verplichting: de Wet die verplicht dat een bestaande holdingstructuur wordt 
ondergebracht in de niet-DAEB tak dan wel bij een juridische scheiding dat een 
woningvennootschap als bedoeld in artikel 50a lid van de Woningwet wordt opgericht. 

• risicobeheersing: in plaats van de Stichting is de nieuwe rechtspersoon aansprakelijk met het 
eigen kapitaal en beperkt het risico van de Stichting zich tot de kapitaaldeelname. 

• samenwerking: 
- met commerciële partijen: in sommige situaties kan de samenwerking met andere 

partijen zo beter worden vormgegeven; 
- met andere corporaties (o.a. shared service center voor back office activiteiten). 

• fiscale overweging: waarmee fiscale optimalisatie uit hoofde van vennootschapsbelasting of 
omzetbelasting kan worden gerealiseerd. 

• transparantie: indien activiteiten met en/of voor derden worden uitgevoerd, kan het afsplitsen 
van dergelijke activiteiten de transparantie vergroten. Doordat afsplitsing beter inzichtelijk 
maakt wat dergelijke activiteiten kosten en wat de resultaten zijn wordt adequate aansturing 
vergemakkelijkt. 

• een andere, hier niet genoemde overweging. 
 

4.3 (Wettelijke) kaders aangaan verbindingen 
De Stichting onderscheidt bij het aangaan van verbindingen interne kaders en 
wettelijke kaders.  
 
Voor de Stichting gelden de volgende interne kaders : 

• het bestuur van de verbinding wordt in principe gevormd door de Stichting, zodat de 
directeur-bestuurder van de Stichting feitelijk het bestuur over de verbinding voert; 

• bij een dochter geldt dat inrichting van de organisatie, planning en control, et cetera naar 
analogie plaatsvindt van de Stichting. Bij andere (rechts)vormen van verbindingen is dit 
afhankelijk van het belang dat de Stichting heeft in deze verbinding. De afwegingen die hier 
worden gemaakt worden altijd overlegd tussen directeur-bestuurder en RvC en 
gedocumenteerd. 

• DAEB-activiteiten worden in beginsel niet ondergebracht in een nieuwe verbinding. 

• geborgd dient te zijn dat de aparte rechtspersoon (en niet de Stichting) de verplichtingen met 
de derden is aangegaan. Als vertegenwoordigers van de nieuwe rechtspersoon zich namelijk 
in woord, schrift of daad onvoldoende onderscheiden van hun hoedanigheid van 
medewerker van de Stichting kán de schijn worden gewekt dat de Stichting toch zelf 
bepaalde verplichtingen op zich neemt. Hierdoor bestaat het risico dat de Stichting wordt 
aangesproken tot nakoming of eventuele schadevergoeding. 

• alle verplichtingen over en weer tussen de Stichting en de verbinding worden contractueel 
vastgelegd. Te denken valt aan leningovereenkomsten, dienstverlening etc. 
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Voor het aangaan van een verbinding door de Stichting is de goedkeuring van de Minister c.q. Aw 
vereist. Die goedkeuring wordt onthouden indien: 

• de Huurdersorganisatie niet heeft medegedeeld of zij met de verbinding instemt; 

• de corporatie de verbonden onderneming kapitaal verschaft anders dan in de vorm van 
aandelen; 

• de corporatie een interne lening verstrekt aan die onderneming bij haar oprichting; 

• de statuten niet voldoen aan artikel 23 van de Wet; 

• de verbinding leidt tot een onaanvaardbaar risico op het “weglekken” van vermogen uit de 
volkshuisvesting of de verbinding is niet in het belang van de volkshuisvesting; 

• de toegelaten instelling voornemens is zich in enigerlei opzicht garant te stellen voor de 
betreffende rechtspersoon of vennootschap. 

 

4.4 Besluitvormingsdocument 
De overwegingen om activiteiten onder te brengen in een verbinding worden door de Stichting 
uitgewerkt in een besluitvormingsdocument. In het besluitvormingsdocument worden ten minste de 
navolgende criteria benoemd en beschouwd: 

• de reden om de verbinding aan te gaan; 

• aard van de activiteiten; 

• strategische doelstelling met de activiteiten; 

• samenwerkingspartners en afspraken; 

• soort verbinding; 

• voorstel voor de inrichting van de verbinding (organisatie, planning en control); 

• fiscale consequenties; 

• risicobeheersing / afbakening; 

• mogelijkheden tot exit uit de verbinding. 
 
Voor het verkrijgen van goedkeuring van de Minister c.q. de Aw voor het aangaan van een 
verbinding gelden de navolgende wettelijke bepalingen (op grond van het bepaalde in artikel 8 BTiV): 

• een uiteenzetting waarin de Stichting aannemelijk maakt dat het voornemen om zich in de 
zin van artikel 21 van de Wet te verbinden met een andere rechtspersoon of vennootschap in 
het belang van de volkshuisvesting is (BTiV artikel 8 lid 1 sub a); 

• de zienswijze van de gemeente waar de Stichting of die rechtspersoon of vennootschap 
feitelijk werkzaam is (BTiV artikel 8 lid 1 sub b); 

• de statuten en reglementen of ontwerpstatuten en -reglementen van die rechtspersoon of 
vennootschap (BTiV artikel 8 lid 1 sub c); 

• een overzicht van het door de Stichting verschafte eigen of vreemd vermogen aan elk van de 
op het tijdstip van indiening van dat verzoek met haar verbonden ondernemingen, en van de 
door haar aan of ten behoeve van elk van die ondernemingen op dat tijdstip verleende 
garanties (BTiV artikel 8 lid 1 sub d); 

• het ondernemingsplan of voorgenomen ondernemingsplan van de betrokken rechtspersoon 
of vennootschap, waarin in elk geval haar werkzaamheden of voorgenomen werkzaamheden 
zijn opgenomen en waaruit blijkt welk aandeel haar werkzaamheden of voorgenomen 
werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting hebben in het geheel van haar 
werkzaamheden of voorgenomen werkzaamheden (BTiV artikel 8 lid 1 sub e); 

• het financieringsplan of voorgenomen financieringsplan met betrekking tot die rechtspersoon 
of vennootschap, waarin in elk geval is opgenomen welke partijen voor welk aandeel eigen 
of vreemd vermogen aan die rechtspersoon of vennootschap zullen verschaffen (BTiV artikel 
8 lid 1 sub f); 

• een overzicht en een analyse van de financiële situatie van de Stichting en die van de 
betrokken rechtspersoon of vennootschap op het tijdstip van indiening van dat verzoek, 
waaronder in elk geval de meest recente balans van de Stichting, hun liquiditeits- en 
solvabiliteitspositie, een aan die posities gerelateerde en naar baten en lasten 
gespecificeerde meerjarenanalyse van de door hen verwachte kasstromen, hun 
mogelijkheden tot het aangaan van financiële transacties ten behoeve van het kunnen 
verrichten van hun werkzaamheden en een analyse van hun leningenportefeuille (BTiV 
artikel 8 lid 1 sub g); 

• een overzicht van de potentieel te liberaliseren woongelegenheden van de Stichting, die zij 
voornemens is in de rechtspersoon of vennootschap onder te brengen (BTiV artikel 8 lid 1 
sub h); 

• indien van toepassing: de meest recente balans, winst- en verliesrekening en begroting van 
die rechtspersoon of vennootschap (BTiV artikel 8 lid 1 sub i); 
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• de mededeling, bedoeld in artikel 21, tweede lid, tweede volzin, onderdeel b van de Wet 
(BTiV artikel 8 lid 1 sub j); 

• andere bescheiden die bijdragen aan een juist en volledig inzicht in de bedrijfsvoering of 
voorgenomen bedrijfsvoering en de financiering of voorgenomen financiering van die 
rechtspersoon of vennootschap (BTiV artikel 8 lid 1 sub k). 

 

4.5 Goedkeuringsvereisten Minister aangaan verbinding 
Het besluitvormingsdocument wordt ter goedkeuring aan de RvC van de Stichting voorgelegd, 
waarna goedkeuring aan de Minister c.q. de Aw en WSW wordt gevraagd. Voorafgaand aan het 
indienen van het verzoek tot goedkeuring zal de Stichting het besluitvormingsdocument controleren 
of het aan de bepalingen, opgenomen in het vigerende deelnemersreglement van WSW, voldoet. 
 
5 Bestaande verbindingen 
 

5.1 Rapporteren over bestaande verbindingen 
De Stichting heeft een verantwoordingsplicht per verbinding. Voor het periodiek rapporteren moet 
een duidelijk overzicht bestaan en de rapportage moet inzicht geven op het niveau van de 
afzonderlijke verbinding. De rapportage geeft in ieder geval inzicht in: 

• hoeverre de verbindingsdoelstellingen worden gerealiseerd, 

• of de realisatie binnen de planning en het budget blijft, 

• of de van tevoren bepaalde kwaliteit wordt gehaald, 

• of er eventuele zaken zijn die bijzondere aandacht vragen. 
 
Door de directeur-bestuurder van de Stichting wordt een periodieke rapportage van verbindingen 
opgesteld. De periodieke rapportage verbindingen wordt bij de bestuursrapportage ter kennis van de 
RvC gebracht. 
 

5.2 Actieve informatieplicht 
Voor zover de directeur-bestuurder van de Stichting de Minister niet reeds schriftelijk mededeling 
heeft gedaan omtrent de aan deze werkzaamheden ten grondslag liggende omstandigheden, stelt de 
RvC de Minister schriftelijk op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitoefening van zijn taak: 

a. indien sprake is van een onoverbrugbaar geschil tussen de Stichting en een 
dochtermaatschappij; 

b. indien sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen in een dochtermaatschappij. 
 
De directeur-bestuurder en/of RvC van de dochtermaatschappijen zullen daaromtrent de RvC van de 
Stichting terstond schriftelijk op de hoogte stellen indien er sprake is van liquiditeits- of 
solvabiliteitsproblemen. Conform BTiV artikel 29 lid 1 sub b en d.  
 

5.3 Financiële continuïteit in geding 
Indien naar het oordeel van de directeur-bestuurder een met de Stichting verbonden onderneming de 
financiële middelen ontbreken om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten, meldt het de 
directeur-bestuurder dat onverwijld aan de Minister en het WSW. Conform Woningwet 29 lid 1. 
 
Het bestuur van een dochtermaatschappij doet onverwijld, op diens verzoek of eigener beweging, 
aan de RvC of de Minister mededeling van alle feiten en omstandigheden met betrekking tot welke 
het voor dat bestuur duidelijk is of redelijkerwijs duidelijk zou moeten zijn dat zij van invloed kunnen 
zijn op het door de Stichting op te stellen saneringsplan of voornemen. Conform Woningwet 29a lid 
1. 
 

5.4 Evaluatie en opheffen of vervreemden 
Voor het adequaat besturen van de Stichting is het van belang de verbindingen periodiek te 
evalueren. Er kan worden nagegaan of de verbinding nog binnen de strategie past en of er 
veranderingen in de omgeving zijn die tot aanpassing van de verbindingsactiviteiten en/of structuur 
zouden moeten leiden. Deze evaluatie staat éénmaal per jaar op de agenda van de directeur-
bestuurder en de RvC. 
 
De RvC moet zich er in discussie met de directeur-bestuurder van de Stichting van kunnen 
vergewissen dat de beheersing van verbindingen adequaat en effectief is. Na de evaluatie van een 
verbinding kan de directeur-bestuurder besluiten om de verbinding te beëindigen dan wel het belang 
te vervreemden. 
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Naast het opheffen van een verbinding kan deze ook worden vervreemd. De aandelen worden dan 
verkocht aan bijvoorbeeld de andere deelnemende partij. Het vervreemden van aandelen in een 
dochtermaatschappij en de overdracht of overgang van de door de Stichting in stand gehouden 
onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde, is onderworpen 
aan goedkeuring van de Aw (zie artikel 27 Wet en BTiV artikel 28) en het WSW. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur op 30 oktober 2018 
 
 
L. Brouwer – de Jong 
Directeur-bestuurder  
 
 
Aldus goedgekeurd door de RvC in haar vergadering op 30 oktober 2018 
 
 
J. Borren  
Voorzitter raad van commissarissen 
 


