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Beantwoording schriftelijke vragen ex.
Art 47 RvO aan het college van GS
gesteld door mevrouw M.W.J.
Maasdam van het CDA betreffende de
monitor betaaltermijnen overheid over
het betaalgedrag van de provincie
Utrecht (d.d. 08-08-201 6)

geen

Toelichtinq;
Het CDA heeft in 2016 eerder schriftelijke vragen (08-03-2016; nummer 8180248E) en mondelinge vragen
(Vragenuurtje Provinciale Statenvergadering 18-4-2016) gesteld over het betaalgedrag van de provincie
Utrecht. ln de mondelinge beantwoording heeft het college aangegeven om in deze collegeperiode er naar te
zullen streven om rekeningen in minimaal 95% van gevallen binnen 30 dagen te gaan betalen. Minister Kamp
van Economische Zaken heeft op vezoek van het landelijke CDA het betaalgedrag van de provincies in
Nederland in kaart gebracht. Uit de onlangs verschenen cijfers blijkt dat het betaalgedrag van de provincie

Utrecht in 2015 is verslechterd ten opzichte van 2014. De gerealiseerde betaaltermijnen binnen 30 dagen is
gedaald van 90% naar 86%. Omdat deze cijfers niet in lijn zijn met het aangegeven streven van het college
heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

ls het GS bekend met de Kamerbrief 'monitor betaaltermijnen overheid' van 17-06-2016?
(https://vrnryw.rijksoverheid.nliministeries/ministerie-van-economische-
zaken/documenten/kamerstukken/2016/06/17lkamerbr )

Antwoord:
Ja, het college heeft kennis genomen van deze Monitor.

2. Wat is de verklaring van GS dat het betaalgedrag van de provincie Utrecht in 2015 is verslechterd ten
opzichte van 2014?

Antwoord:
Het verslechteren van het betaalgedrag20lS ten opzichte van2014 is voornamelijk terug te voeren op
de factuurafhandeling van een drietal bedrijven. Het gaat dan over 739 facturen waarbij van 253
facturen de betalingen pas na 30 dagen of meer werden verricht.
Bij het eerste bedrijf gaat het om 155 facturen die voorheen werden betaald door DLG en nu dus door
de provincie. De accordering van deze betalingen verliep moeizaam vanwege deze overgang van DLG
naar de provincie met nieuwe mensen, nieuwe werkwijze, nieuwe systemen etc'
Bij de andere twee bedrijven is de vertraging grotendeels ontstaan doordat er werd gewacht op
creditnota's.
De overige redenen waarom facturen niet werden geaccordeerd zijn te divers om een lijn in te
ontdekken.

3. Wat is volgens GS de verklaring dat het betaalgedrag van provincies in het algemeen slechter is dan
het betaalgedrag van het Rijk?

Antwoord:
Wij hebben geen inzicht in de crediteuren- en betaalbestanden van het rijk, noch in die van de andere
provincies en kunnen daarom die vergelijking niet maken.
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4. ls GS bereid om bij de provincie Gelderland na te gaan welk systeem zijgebruiken om tijdigheid van
betalingen binnen 30 dagen te realiseren? Zo ja, welk systeem gebruiken zij en wat is volgens hen de
verklaring dat zijzowel in2014 als 2015 in minimaal 95% van de gevallen betalingen binnen 30 dagen
hebben gerealiseerd?

Antwoord:
Naar ven¡vachting zal Presto, het per I januari 2016 ingevoerde financieel systeem, als het helemaal is
ingeburgerd, zorgen voor een verbetering van het betaalgedrag van de provincie. Tot die tijd achten wij
het weinig zinvol om bij een andere provincie hun werkwijze te gaan bekijken. Afhankelijk van de
behaalde resultaten in 2016 is het echter wel een optie om bij de provincie Gelderland na te gaan
welke wijze van monitoring zij gebruiken.

5. Naar welk percentage streeft GS betreft het aantal rekeningen die worden betaald binnen 30 dagen in
heljaar 2016?

Antwoord:
Het streefpercentage is, zoals op 18 april j.l. mondeling door de gedeputeerde toegezegd, 95%.
Door de invoering per 1 januari 2016 van Presto, het nieuwe financiële systeem, is de venruachting dat
op termijn het betaalgedrag zal verbeteren. De aanloop- en gewenningsproblemen in de eerste
maanden van het jaar leiden naar venruachting voor dit jaar tot een lager percentage van de facturen
dat binnen 30 dagen betaald is.
Omdat het streven naar het behalen van een percentage van 95% te betalen facturen binnen 30 dagen
overeind blijft, wordt door de Financiële administratie een extra controle uitgevoerd om facturen die te
lang binnen de organisatie rondgaan, te monitoren. Dit betekent dat budgethouders, naast de
reguliere, automatische mailverzoeken tot goedkeuring van de facturen, actief worden benaderd om
facturen te accorderen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,
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