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Maasdam van het betreffende het
betaalgedrag van de provincie Utrecht

Toelichtinq:
Uit ondezoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon van 10 februari 201 6 bl[kt dat overheden en
semioverheden er gemiddeld 44,7 dagen over doen om openstaande rekeningen te betalen. De wettelijke
betalingstermijn ligt echter op maximaal 30 dagen. Uit het ondezoek blijkt ook dat de (semi) overheid, in
vergelijking met andere sectoren, de sector is met het traagst betaald. Om meer inzicht te krijgen in het
betaalgedrag van de provincie Utrecht, de waterschappen en waterbedrijf Vitens heeft de CDA-fractie de
volgende vragen:

ls het GS bekend met het onderzoek van Graydon: 'betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015' (1002-2016)? (https://www.qraydon.nl/sites/qravdon/f¡les/visual select file/GS Q4-201S.pdf?

Antwoord:
Ja.

2.

ln hoeveel procent van de gevallen betaalt de provincie Utrecht de facturen binnen 30 dagen?

Antwoord:
ln 2014 was dit 90%

PROVINCIE.UTRECHT.NL

Managementondersteuning
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1

17160

ffi

^ Ì94f ^

3.
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ln hoeveel procent van de gevallen betalen de waterschappen en waterbedrijf Vitens de facturen
binnen de 30 dagen?

Anlwoord:
Zowel de waterbedrijven als waterbedrijf Vitens hebben de indicator "facturen betaald binnen 30
dagen" niet in hun jaarstukken opgenomen. Waterschappen en waterbedrijf Vitens zijn zelfstandige
organen en het is niet aan de provincie om over het betaalgedrag van de waterschappen of Vitens te
rapporteren. Vanuit financieel toezicht houden we bij de waterschappen toezicht over het totaal van de
financiële huishouding maar niet op detailniveau.

4.

lndien de provincie Utrecht, de waterschappen en waterbedrijf Vitens een factuur niet binnen de
wettelijke 30 dagen betalen, wat zijn hiervan de redenen?

Antwoord:
De redenen hiervoor zijn divers:
Verschil van inzicht met leveranciers over de hoogte van de factuur
Verschil van inzicht met leveranciers over het wel of niet (volledig en goed) opgeleverd zijn
van de gevraagde prestatie
c.
Onduidelijkheid voor wie een factuur bestemd is, bv een factuur die gericht is aan de provincie
Utrecht, zonder nadere aanduiding zoals een opdrachtnummer, of persoon, waardoor het onduidelijk is
wie binnen de provincie de factuur moet goedkeuren
ln een enkel geval kan vertraging optreden in geval van bv ziekte of verlof als niet tijdig wordt
d.
ontdekt dat de factuur bij de betreffende medewerker ligt.

a.
b.

5.

Hoe verhoudt het betaalgedrag van de provincie Utrecht zich met het betaalgedrag van de andere
provincies in Nederland?

Antwoord:
Bij 7 van de 12 provincies is de indicator "facturen betaald binnen 30 dagen" opgenomen in de
jaarrekening 2014. Hieruit blijkt dat de provincie Utrecht goed scoort met een percentage van 90%,
provincie Groningen scoort met 92%het hoogst. Het laagst scoren provincie Friesland en Zuid Holland
met 85%.

6.

Vindt GS dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van tijdige betalingen? Zo ja, hoe
vertaalt zich dat door in het beleid van de provincie over het betaalgedrag?

Antwoord:
De overheid heeft op dit punt een voorbeeldfunctie omdat ze wettelijk verplicht betaaltermijnen van
maximaal dertig dagen hanteren. Daamaast hoort de overheid invulling te geven aan het
ondernemerschapsbeleid. Wij streven er dan ook naar om facturen zo snel mogelijk binnen 30 dagen
te betalen.

7.

Zit er verschil tussen het betaalgedrag van de provincie Utrecht aan grootbedrijven, MKB-bedrijven en
ZZP'ers? Zo ja,wat is hiervan de reden?

Antwoord:
Nee.
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Zijn er gevolgen voor de provincie Utrecht indien het zich niet houdt aan de wettelijke betalingstermijn
van 30 dagen? Bestaat er bijvoorbeeld een compensatie die aan de leveranciers moet worden betaald
en zo ja betaalt de provincie deze compensatie?

Antwoord:
De wet betalingstermijnen regelt de compensatie voor leveranciers die onterecht, niet binnen 30 dagen
zijn betaald. Een leverancier kan hier de wettelijke rente in rekening brengen. Als leveranciers zich hier
terecht op beroepen, betaalt de provincie Utrecht deze wettelijke rente.

L

Wat is de doelstelling van de provincie Utrecht betreft het eigen betaalgedrag?

Antwoord:
Het streven van de provincie Utrecht is om minimaal 90% van de facturen, binnen 30 dagen betaald te
hebben. Hiervoor zijn diverse maatregelen genomen. Zo zijn leveranciers aangeschreven, met het
verzoek om facturen digitaal aan te leveren en daarbij het verplichtingsnummer (opdrachtnummer) te
vermelden op de factuur. Hierdoor kan de factuur snel binnen de organisatie worden doorgestuurd
naar de persoon die moet goedkeuren. Additioneel is binnen de organisatie hard gewerkt aan de
discipline, om voor elke opdracht een verplichting aan te maken, zodat ook het factuurproces hier geen
hinder van ondervind.

10. ls GS bereid zich als doel te stellen om de provincie te worden die de facturen het snelst betaalt?
Antwoord:
Nee, we streven ernaar om zo snel mogelijk te betalen maar wel op een zorgvuldige manier. We willen
er zeker van zijn dat de prestatie op de factuur ook daadwerkelijk is geleverd en voldoet aan de
gemaakte afspraken.
11

.

ls GS bereid meer transparantie te creëren over het eigen betaalgedrag door jaarlijks op een
gestandaardiseerde wijze te rapporteren over de betaaltermijnen die zijn gerealiseerd, in navolging van
de Rijksoverheid die de eigen gerealiseerde betaaltermijnen sinds 2009 openbaar publiceert?

Antwoord:
Ja, wij rapporteren over ons betaalgedrag via de paragraaf Bedrijfsvoering in de jaanekening (zie ook
jaarrekening 2014,b12.107). Dit zullen we ook bij de jaarrekening 2015 doen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter
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