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Geachte raadslid 

In antwoord op uw bovenvermelde schriftelijke vraag kan ik u het volgende melden. 

Vraag 

Kunt u het beleid duiden aangaande het financieel onderzoek dat wordt gevoerd/de 

financiële criteria die worden opgelegd bij het uitschrijven van overheidsopdrachten? 

Welke tools heeft Stad Gent in handen om problemen op dat vlak te vermijden? Zijn er 

vanuit departement financiën richtlijnen opgemaakt of wordt er gebruik gemaakt van 

een afwegingskader om aan te duiden vanaf welk bedrag bepaalde eisen worden 

gesteld inzake financiële draagkracht? Zo ja, kunt u deze toelichten? Zo nee, waarom 

niet? 

Antwoord 

Het financieel onderzoek gebeurt bij de dienst FM.  Het is vooral de bedoeling dat de 

diensten een leverancier selecteren van wie we zeker zijn dat die gedurende de loop 

van het contract zal blijven bestaan. In dat opzicht zijn de vandaag gekozen criteria, RSZ 

en fiscus, de goede. Er doen zich ook zelden problemen voor. Meer nog, omgekeerd 

geredeneerd zijn de criteria ‘schulden aan de RSZ of aan de fiscus’ voor de meeste 

financieel analysten de beste early warning voor bedrijven die financieel niet meer zo 

stevig op hun benen staan.  

In de vraag wordt de suggestie gedaan om met boekhoudkundige ratio’s te werken. 
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Het klopt dat FM in het huidig financieel onderzoek nooit de boekhoudkundige ratio’s 

opvraagt als selectiecriterium. Deze ratio’s zijn: 

- De solvabiliteitsratio: kan de onderneming haar schulden op lange termijn 
aflossen  

- De liquiditeitsratio: kan de onderneming haar schulden op korte termijn 
aflossen 

- De rentabiliteitsratio: is de onderneming winstgevend genoeg. 

Het berekenen van die ratio’s is op zich niet zo moeilijk, daar zijn vaststaande formules 

voor. 

Het probleem van de ratio’s als gunningscriteria is de volgende:  

 

1. Bepalen ondergrens 

Aangezien het geldt als selectiecriterium moet er een ondergrens worden 

bepaald. Vanaf wanneer is een ratio niet meer voldoende en moet de 

onderneming dus worden geweerd. Er is geen aankoper of projectleider die 

deze boekhoudkundige fijngevoeligheid in de vingers heeft. Een 

selectiecriterium werkt als een hakbijl. De minste tekortkoming is genadeloos. 

 

2. Verschillende sectoren 

De ratio’s verschillen van sector tot sector. In een zeer competitieve omgeving 

zullen deze ratio’s andere richtingen uitgaan dan in sectoren met zeer weinig 

competitie. In sectoren met kleine winstmarges zal wat als aanvaardbaar kan 

worden beschouwd verschillen tegenover sectoren met  grote winstmarges. 

Voor de juiste sector de juiste ratio bepalen is dan ook belangrijk. 

Bovendien worden deze problemen grotendeel ondervangen door 2 andere 

instrumenten. Het eerste is het onderzoek  naar de sociale en fiscale verplichtingen: het 

RSZ en Fiscaal onderzoek. 

Bedrijven met een tekort aan liquiditeiten zullen altijd zoveel als mogelijk hun personeel 

en leveranciers blijven betalen. Het eerste dat niet betaald wordt is vaak de RSZ bijdrage 

of de BTW bijdragen. Bedrijven die voor beiden een schuld hebben openstaan dienen 

onderzocht te worden en eventueel geweerd. 

Naast de financiële controle wordt er ook gewerkt met erkenningen. 

De wet op de erkenning van de aannemers is er gekomen om de bonafide aannemers 

met een gezond bedrijf en technische bekwaamheid te kunnen onderscheiden van de 

malafide bedrijven, zodat de overheid weet dat ze in zee gaat met vakbekwame en 

financieel draagkrachtig geachte ondernemingen. 

Art 3 van de wet van 20 maart 1991 op de erkenning van aannemers stelt dat 

overheidsopdrachten enkel kunnen worden gegund aan: 

- Aannemers die over de juiste erkenning beschikken 
- Aannemers die aantonen dat ze aan al de voorwaarden voldoen om voor een 

erkenning in aanmerking te komen 
- Aannemers die erkend zijn in het buitenland. 
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Voor de laatste 2 categorieën bepaalt artikel 6 van de wet op de erkenning van 

aannemers: 

Een opdracht [1 ...]1 [1 of een concessie]1 van werken kan pas worden [1 afgesloten 

met]1 een niet-erkend aannemer die de bewijzen, bedoeld in artikel 3, § 1, 2°, voorlegt of 

zich beroept op een inschrijving op de officiële lijst van de erkende aannemers in een 

andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap, nadat (de Gewestregering), op verzoek 

van de opdrachtgever en na advies van de Commissie, heeft beslist dat voldaan is aan de 

erkenningsvoorwaarden bepaald in artikel 4, § 1, respectievelijk aan de vereisten inzake 

gelijkwaardigheid van een erkenning bedoeld in artikel 5 

 

Conclusie 

Ons inziens biedt het opleggen van boekhoudkundige ratio’s geen meerwaarde 

tegenover de reeds bestaande hulpmiddelen: RSZ, Fiscus, erkenning aannemers. Van 

niet erkende aannemers onderzoeken of zij voldoen aan de voorwaarden van de 

erkenning is tijdrovend en de finale beslissing ligt niet bij de aanbestedende overheid. 

Deze ratio’s zijn bovendien onbekend bij de dossierbehandelaars, vergen specifieke 

vaardigheden om die correct te kunnen interpreteren aangezien we zelf de 

minimumgrens moeten bepalen en dit sector per sector. Dergelijke onderzoeken leiden 

te ver voor een overheidsopdracht en behoren meer tot het terrein van de fusies en 

splitsingen van ondernemingen, of bij het overwegen van beleggingsstrategieën op de 

aandelenmarkten. 

Er doen zich binnen de stad geen problemen voor. De huidige toepassingen op de 

controle bieden voldoende comfort en zijn makkelijker hanteerbaar voor de 

dossierbeheerders. Er is dus geen reden om de werkwijze aan te passen.  

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Annelies Storms 

Schepen van Feesten, Evenementen en FM 
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