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Kredietcomité en het beroep op extern advies binnen het 
Brussels Waarborgfonds 
Advies van de Kamer van de middenstand. Juni 2012 

 

Context 

Oprichting van een Kredietcomité bij het Brussels Waarborgfonds (BWF). 

Ingevolge het nieuw reglement van het Brussels Waarborgfonds (art. 3) dat op 19 juni 2008 
bij besluit werd aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (B.S. 27.08.2008), 
werd door de Raad van bestuur van het BWF een Kredietcomité opgericht. Dit comité 
bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, maximum 4 deskundigen en een secretaris. De 
deskundigen worden aangesteld door de Raad van bestuur.  

De oprichting van dit Kredietcomité werd gerechtvaardigd door de nood aan een betere 
evaluatie van de ingewikkelde dossiers.  

Beroep op extern advies. Offerteaanvraag voor een consulent(e) tot ondersteuning van de 
werkzaamheden van het Kredietcomité.  

De Voorzitter van de Raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds vraagt de Kamer van 
de middenstand dringend om een standpunt wat betreft wisselmogelijkheden voor de 
besluitname tot toewijzing van de openbare opdracht.   

Advies 

1. Opmerkingen vooraf 

Kredietcomité  

De middenstandsorganisaties hadden de oprichting betwist van een Kredietcomité door 
de Raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds n.a.v. het advies van de ESRBHG 
van 24 januari 2008 betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering betreffende het nieuw algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds 

Consulent inzake financieel advies  

Er blijft reële twijfel bestaan over de toegevoegde waarde van een externe bijkomende 
consulent op het vlak van financiële analyse in verhouding tot de bekwaamheden van de 
huidige analisten. Deze twijfel is des te reëel daar de keuze van de consulent op basis van 
de offerteaanvraag tot resultaat zal hebben dat men de goedkoopste kandidaat 
weerhoudt en niet noodzakelijk de beste kandidaat. Eén externe consulent kan 
bovendien niet alle  nuttige technische en sectorale bekwaamheden bezitten om een 
belangrijk ingewikkeld dossier te behandelen. 
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2. Standpunt 

De Kamer van de middenstand vraagt een evaluatie van de werking en van de kostprijs 

van het huidig Kredietcomité. 

De Kamer van de middenstand steunt de keuze van één consulent voor grondige 
financiële analyses niet. De GIMB beschikt immers over een team van financiële 
analisten.  

Zij stelt de volgende oplossingen voor : 

a) De Kamer van de middenstand is van oordeel dat de beslissing wat betreft de toekenning van 
de waarborg op voorstel van de analisten, die het betrokken dossier hebben behandeld, 
ressorteert onder de bevoegdheden van de Raad van bestuur.    

In een eerste fase legt elke analist het resultaat van zijn analyse van het betrokken dossier 
voor aan de Raad van bestuur en stelt desgevallend voor om de noodzaak in te roepen van 
een bijkomende externe analyse door een consulent (niet noodzakelijk met financiële 
bekwaamheden, met technische bekwaamheden bijvoorbeeld). De analisten zouden 
beschikken over een « pool » van mogelijke consulenten met zeer gespecialiseerde maar 
verschillende bekwaamheden. Zij zouden aan de Raad van bestuur kunnen voorstellen om op 
deze consulenten beroep te doen, waarbij desgevallend gebruik zou worden gemaakt van 
verschillende bekwaamheden.  De wettelijke eisen inzake de oprichting van deze « pool » van 
consulenten dienen vanzelfsprekend te worden nageleefd.  

b) De Kamer van de middenstand stelt voor dat het Brussels Waarborgfonds in de toekomst zou 
kunnen zal beschikken over eigen menselijke middelen en bijkomende werkingsmiddelen 
met het oog op een meer autonome werking.  

Dit voorstel zou kunnen passen in het kader van de regionalisering van het Participatiefonds 
waarbij de functie van « front office » zou worden overgedragen aan de autonome structuur 
die het geregionaliseerd Participatiefonds beheert en die de huidige analisten en de 
secretaris zou overnemen1.  

De Kamer van de middenstand verwijst in dit verband naar haar advies over de 
regionalisering van het Participatiefonds2. Ter herinnering : zij wenst met name dat de 
kredietopdrachten, die momenteel worden uitgeoefend door de federale overheid, zouden 
worden toevertrouwd aan een autonome gewestelijke structuur die beschikt over de nodige 
ƳƛŘŘŜƭŜƴ ƻƳ ƛƴ ǘŜ Ǝŀŀƴ ƻǇ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊƛƴƎǎƴƻŘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ .ǊǳǎǎŜƭǎŜ ǎǘŀǊǘŜǊǎ Ŝƴ YahΩǎΣ Ŝƴ 
waarvan de beheersorganen het evenbeeld zijn van deze van de federale instantie, namelijk 
een pariteit van de vertegenwoordigers van de middenstandsorganisaties en van de 
gewestelijke overheden.    

*   *   *   * 

* * * * 

** 

                                                           
1
  Er wordt huur betaald aan de GIMB voor het gebruik van haar lokalen en het verlenen van gegroepeerde diensten, in de veronderstelling 

van het behoud van deze vestigingsplaats. 
2
  Tekst van het advies als bijlage. 


