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La séance est ouverte à 10.06 heures et présidée par M. François-Xavier de Donnea.
De vergadering wordt geopend om 10.06 uur en voorgezeten door de heer François-Xavier de Donnea.

01 Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de 
eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat 
de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie over "de 
laattijdige betaling van facturen" (nr. 12371)
01 Question de Mme Meyrem Almaci au secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et 
secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui concerne les 
aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au ministre de la Justice sur "le retard dans le 
paiement de factures" (n° 12371)

01.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de staatssecretaris, u stond de vorige keer al te popelen 
om de vraag met betrekking tot de laattijdige betaling van facturen te beantwoorden.

Wij hebben die vraag al eerder gesteld. Dit jaar willen we ze opnieuw stellen, omdat laattijdige betalingen bij 
de levering van goederen en diensten een oud zeer zijn bij de federale overheid.

Ik heb een resem vragen opgesteld, ik weet niet of u graag hebt dat ik ze herhaal. Het zijn heel specifieke 
vragen over het totale bedrag van de openstaande facturen, hoeveel facturen te laat werden betaald, wat de 
gemiddelde overschrijding van de betaaldatum is en hoe lang een leverancier-deskundige tussen 
januari 2008 en januari 2009 gemiddeld moest wachten tot zijn facturen werden betaald.

Daarmee samenhangend, welke meerkosten betekent dat voor de FOD Budget en Beheerscontrole? 
Werden er al gerechtelijke procedures gestart om de betwiste facturen in te vorderen?

Het allerbelangrijkste, wat zijn de oorzaken van de laattijdige betalingen? Werden intussen al maatregelen 
genomen om dat te verhelpen?

01.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mevrouw Almaci, u weet dat het ankerprincipe en de laattijdige 
betaling van facturen een van mijn favoriete thema’s is. Ik zal dus op een heel concrete manier de acht 
vragen beantwoorden. Mijn antwoord zal niet lang zijn, maar zal concrete en duidelijke cijfers bevatten. Dat 
is het best mogelijke antwoord op uw vraag.

De totale som van openstaande facturen bedroeg op 31 december 2008 1.300.454 euro. Het betreft 115 
facturen, die allemaal vóór 10 januari 2009 zijn betaald. Op 31 januari 2009 gaat het om 194.328 euro. Alle 
betreffende facturen zijn betaald.

Voor het overzicht van het aantal facturen met het bedrag van facturen die meer dan 50 dagen te laat zijn 
betaald, zal ik u niet alle cijfers geven. Het is een kleine tabel, waarin u het aantal te laat betaalde facturen 
evenals het bedrag ervan en de gemiddelde betalingstermijn van alle, betaalde facturen terugvindt.

Op uw derde en vierde vraag heb ik dus al geantwoord.

In antwoord op uw vijfde vraag deel ik u mede dat er geen nalatigheidsintresten verschuldigd waren, omdat 
de betalingstermijn vijftig dagen bedraagt.



In uw zesde vraag vroeg u of er vonnissen ten nadele van de Belgische Staat over facturen zijn geveld. Het 
antwoord is duidelijk neen.

Ten zevende, welke waren de oorzaken van de laattijdige betalingen van facturen? De oorzaken van de 
laattijdige betalingen waren voornamelijk eerst de voorlopige kredieten, waardoor sommige betalingen 
minder vlot liepen. Pas in juni gold de gewone begroting. U ziet in de tabel van de betalingen dat er na juni 
een daling is van het aantal laattijdige betalingen van facturen. Ten tweede was er de regeringswissel, 
waardoor de beleidscellen wijzigden, wat natuurlijk een vertraging teweegbracht. De derde oorzaak was de 
start van Fedcom in de FOD B&B, waardoor de stafdienst B&B dubbel werk diende te leveren. Dankzij het 
goede werk van de FOD B&B en van de andere diensten is dat nu allemaal opgelost, zelfs met de nieuwe 
manier van comptabiliteit door het Fedcomproject.

Ten slotte, de laattijdige betalingen zijn niet dramatisch binnen de FOD B&B. Ik heb opdracht gegeven 
strikter de gegevens van Fedcom en de dubbele boekhouding op te volgen. Ik kan u dan ook meedelen dat 
er via Fedcom geen noemenswaardige vertragingen te noteren zijn bij mijn FOD. Dat komt ook door het 
goede werk van de administratie B&B.

Het was geen duidelijke vraag van uzelf, maar ik moet herhalen dat de betalingen die de jaren daarna 
laattijdig werden uitgevoerd, vanaf 2008 fors zijn gedaald.

Het ging om een bedrag van 1,7 miljard euro en nu gaat het over 680 miljoen euro. Dat is een daling van de 
toepassing van het ankerprincipe met meer dan 1 miljard euro. Het gaat hier over een globaal cijfer, niet 
opgesplitst per departement. De departementen zijn nu in staat om alle facturen te betalen binnen een jaar. 
Dat was een van mijn prioriteiten. Wij hebben dat reeds in het jaar 2008 kunnen realiseren. De 
departementen hebben nu genoeg middelen om al hun facturen te betalen.

Er zullen natuurlijk altijd facturen van het ene jaar op het andere worden overgedragen. Daarvoor zijn er 
echter andere oorzaken bij de departementen zelf. Er wordt aan de oplossing van die situatie echt een 
prioriteit toegekend.

01.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor het uitgebreide en 
positieve antwoord. Het zou fantastisch zijn indien ik de cijfers en de tabel kan krijgen. Ik ben ook zeer 
verheugd over het feit dat de minister zegt dat alle departementen in staat zouden moeten zijn om hun 
facturen tijdig te betalen. Wij zullen dat verder volgen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 10.13 uur.
Le développement des questions et interpellations se termine à 10.13 heures.
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