
 

 

4.3 Financiële eisen: jaarlijkse beoordeling  
De prestatie-eisen die voor VGO tenminste moeten worden behaald om in aanmerking te 
komen voor het keurmerk bedragen:  
 

 Solvabiliteit1 Rentabiliteit2 Current ratio3 

Alle jaren t/m 2016 ≥ 20% ≥ 1% Geen eis 

Boekjaar 2017 ≥ 21% ≥ 1% ≥ 1,2 

Boekjaar 2018 ≥ 22% ≥ 1% ≥ 1,2 

Boekjaar 2019 ≥ 23% ≥ 1% ≥ 1,2 

Boekjaar 2020 ≥ 24% ≥ 1% ≥ 1,2 

Boekjaar 2021 en verder ≥ 25% ≥ 1% ≥ 1,2 

 
Deze percentages moeten gelden voor 3 van de laatste 5 jaren tot beoordeling. 
 
De financiële toets wordt in verband met het belang dat opdrachtgevers eraan hechten 
jaarlijks uitgevoerd. 
In geval van signalen heeft de CI in opdracht van de stichting VGO het recht om tussentijds 
te controleren. Bedrijven hebben een meldingsplicht bij het ontstaan van onvoldoende 
solvabiliteit; bij faillissementen vervallen van rechtswege alle rechten op het certificaat.  
 
De volgende formules worden gehanteerd voor de berekening van de kengetallen: 
Rentabiliteit = Winst voor belasting / Netto omzet x 100% 
Solvabiliteit = Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100% 
Current-ratio = Vlottende activa / Kortlopende schulden 
 
4.3.1 Eisen voor aanlevering van de benodigde financiële gegevens 
Indien de onderneming vanuit de Wet de verplichting heeft tot controle van de jaarrekening 
door een accountant, dient de onderneming een kopie van deze  jaarrekening voorzien van 
een controleverklaring in te leveren bij de CI. 
 
Ondernemingen die vanuit de Wet niet verplicht zijn tot controle van de jaarrekening, dienen 
een jaarrekening in te leveren welke is opgesteld conform het “Onderzoeksprotocol financiële 
toetsing VGO-Keur” (bijlage 8) voorzien van een door een registeraccountant (RA) of 
accountant-administratie consulent  (AA) ondertekende Samenstellingsverklaring (eveneens 
bijlage 8). 
 
De onderneming dient financiële rapportages, inclusief eventuele aanvullende verklaringen, zo 
spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar, maar uiterlijk op 1 juli, bij de certificerende 
instelling (Kiwa) aan te leveren. Bedrijven die een gebroken boekjaar hanteren, kunnen bij de 
Certificatie Instelling een schriftelijk verzoek indienen om een andere deadline te hanteren. 
 
4.3.2 Financiële eisen bij nieuw opgerichte ondernemingen 
Voor nieuw opgerichte ondernemingen geldt dat zij als “aspirant deelnemer” 2 jaar lang 
moeten kunnen aantonen dat zij aan de financiële eisen voldoen. Voor deze bedrijven geldt 

 
1 Solvabiliteit biedt inzicht in de mate waarin een onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen. Het laat ook zien in 

hoeverre een onderneming afhankelijk is van schuldeisers. 

 
2 Rendement betekent letterlijk opbrengst/winst. Winst is een korte termijn begrip. Het zegt iets over het afgelopen jaar. Het 

levert vervolgens een positieve of negatieve bijdrage aan de solvabiliteit. Rendement kan op verschillende schaalniveaus 
worden berekend: totale bedrijf of bijvoorbeeld een bepaald project. In relatie tot ‘financiële bedrijfszekerheid’ die 
opdrachtgevers in de scan zoeken is het niveau van het totale bedrijf het meest interessant. De opbrengst/winst kan worden 
uitgedrukt als percentage van de investering bij een project of in dit geval van een totaal bedrijf van de omzet. Indien we het op 
deze manier uitdrukken dan is het beter om het begrip rendement te vervangen door rentabiliteit.  
 
3 Current ratio is een getal dat iets zegt over de liquiditeit van een onderneming en of de onderneming in staat is om op korte 

termijn de kortlopende schulden te voldoen. 



 

 

na deze 2 jaar aspirant-deelnemerschap dat de percentages gelden voor 2 van de laatste 2 
jaar. Vervolgens geldt voor deze bedrijven: 2 gezonde jaren uit 3 jaar, 3 gezonde jaren uit 4 
jaar en tenslotte 3 gezonde jaren uit 5 jaar. Zie navolgende tabel: 
 

Ouderdom bedrijf Aantal “gezonde jaren” 

1 jaar Certificering niet mogelijk 

2 jaren 2 gezonde jaren 

3 jaren 2 gezonde jaren 

4 jaren 3 gezonde jaren 

5 jaren 3 gezonde jaren 

  
4.3.3 Eisen aan holding bij werkmaatschappijen in een holdingstructuur 
Indien het voor VGO-Keur te certificeren bedrijf als werkmaatschappij onderdeel uitmaakt 
van een holding, dan dient ook de holding aan navolgende solvabiliteitseisen te voldoen: 

 Solvabiliteit 

Alle jaren t/m 2016 ≥ 20% 

Boekjaar 2017 ≥ 21% 

Boekjaar 2018 ≥ 22% 

Boekjaar 2019 ≥ 23% 

Boekjaar 2020 ≥ 24% 

Boekjaar 2021 en verder ≥ 25% 

 
Deze percentages moeten gelden voor 3 van de laatste 5 jaren tot beoordeling. 
 
Indien de aandelen van de werkmaatschappij overgaan van de ene naar een andere holding, 
blijft de historie voor de werkmaatschappij gehandhaafd. Er worden dan geen nieuwe 
financiële audits uitgevoerd op de nieuwe holding over de jaren voorafgaand aan de 
overname. De reeds uitgevoerde financiële audits op de oude holding blijven hun geldigheid 
behouden. Ook hier geldt dat maximaal 5 jaar wordt teruggekeken. 
 
N.B.: Het VGO-keur wordt nooit afgegeven op holding-niveau, maar uitsluitend op het niveau 
van werkmaatschappijen. Zie paragraaf 1.4 en bijlage 4. 
 
4.3.4 Garantstelling binnen holdings (bijlage 7) 
Voor werkmaatschappijen binnen een holdingstructuur is het mogelijk om voor een periode 
van maximaal 5 jaar te werken met een garantstelling van de holding naar de betreffende 
werkmaatschappij, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
1. In plaats van de werkmaatschappij dient de holding te voldoen aan alle financiële eisen 

van VGO-Keur als beschreven in paragraaf 4.3, 4.3.1 en 4.3.2 van de ERL. 
2. De holding dient een 403-verklaring conform artikel 2:403 BW af te geven voor de 

werkmaatschappij. N.B.: Alleen de holding mag een 403-verklaring afgeven voor de 
werkmaatschappij. 

3. Naast de 403-verklaring dient de holding een aanvullende verklaring af te geven. In deze 
verklaring staat dat de 403-verklaring bij de Kamer van Koophandel KvK wordt 
gedeponeerd, dat Kiwa het bewijs van neerlegging bij de KvK zal ontvangen, dat jaarlijks 
de jaarrekening van zowel holding als werkmaatschappij bij Kiwa zullen worden 
aangeleverd, dat de holding Kiwa schriftelijk zal informeren van het voornemen om de 
403-verklaring in te trekken en dat Kiwa een kopie ontvangt van de jaarlijkse 
instemmingsverklaring. 

4. De 403-verklaring dient te worden neergelegd bij de KvK. De aanvullende verklaring 
dient te worden neergelegd bij Kiwa. 

5. Jaarlijks dient een door een accountant opgestelde jaarrekening van zowel holding als 
werkmaatschappij te worden aangeleverd bij Kiwa. 



 

 

6. Tegelijk met de aanlevering van de jaarrekening dient een recent bewijs van neerlegging 
van de 403-verklaring bij de KvK c.q. van de jaarlijkse instemmingsverklaring bij de KvK 
te worden aangeleverd. 

7. Indien blijkt dat de werkmaatschappij zelfstandig voldoet aan de eisen van VGO-Keur, 
dan kan de 403-verklaring worden ingetrokken via een 404-verklaring conform artikel 
2:404 BW. 

8. De 403-verklaring mag maximaal 5 jaren worden gebruikt om aan de financiële eisen 
van het VGO-Keur te voldoen. Na deze 5 jaar dient de werkmaatschappij zelfstandig 
aan de eisen te voldoen. 

 
4.3.5 Bedrijfsovernames en afsplitsingen 
In geval van bedrijfsovernames of afsplitsingen, waarbij formeel een nieuwe onderneming 
ontstaat zonder historie, kan de situatie worden voorgelegd aan door het college 
aangestelde, onafhankelijke financieel expert (register accountant) van St. VGO, om te 
beoordelen of op basis van de historie van de onderneming voor afsplitsing of overname 
alsmede de financiële gegevens van de nieuw ontstane onderneming, er sprake is van een 
onderneming die als financieel gezond kan worden beschouwd en vergelijkbaar presteert 
overeenkomstig de gestelde financiële eisen in de ERL. 

 


