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Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de 

vragen van het lid Elias (VVD) over trage betalingen door de overheid (ingezonden 

26 november 2009 onder nummer 2009Z22660). 

 

1 

Bent u op de hoogte van de uitspraak van de heer Ton Wolthuis (MKB Nederland) 

in het radioprogramma Goedemorgen Nederland waaruit blijkt dat bedrijven 

leningen moeten afsluiten om de gaten te vullen die door betalingsachterstanden 

van de overheid ontstaan?1  

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Wat is uw oordeel over dit merkwaardig fenomeen? 

 

Antwoord 

Begin 2009 is door het kabinet (TK 31371 nr. 84) de betaaltermijn van de 

rijksoverheid van 45 dagen naar 30 dagen teruggebracht. Uit de rijksbrede audit 

(TK 31490 nr. 30) blijkt dat deze termijn over de periode januari tot en met april 

2009 voor 75% van de betalingen is gerealiseerd. Alle departementen werken er 

hard aan om dit percentage omhoog te krijgen tot tenminste 90% in de periode 

januari tot en met april 2010.  

 

Wij realiseren ons terdege dat het ongewenste gevolg van te laat betalen van een 

afnemer (overheid of collega-ondernemer) kan zijn dat alternatieve financiering 

moet worden gevonden. Wij wijzen erop dat het instrument van wettelijke rente 

openstaat voor iedereen die onverhoopt schade lijdt door een aan de betaler te 

verwijten nalatigheid.  

 

 

                                                

 
1 Goedemorgen Nederland, 25 november 2009 (Radio 1) 
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3 

Het kabinet heeft bij monde van de minister van Binnenlandse Zaken in het 

spoeddebat over betalingen van rekeningen door de overheid op 15 oktober van 

dit jaar wederom beterschap beloofd, hoe vallen deze toezeggingen te rijmen met 

hetgeen naar voren is gekomen tijdens de uitzending van Goedemorgen 

Nederland? Wat is uw reactie op het beeld dat in de praktijk blijkt dat de 

achterstand alleen maar groter wordt in plaats van kleiner?  

 

Antwoord 

In de radio-uitzending van Goedmorgen Nederland heeft de heer Wolthuis niet 

specifiek aangegeven wanneer en bij welke overheidsorganisatie(s) deze 

betaaltermijnen zijn geconstateerd. Het beeld bij de rijksoverheid is dat wel 

degelijk veel aandacht is voor sneller betalen. Zo worden maatregelen in het 

financiële beheer genomen om sneller te betalen. Bijvoorbeeld door tot een zekere 

grens facturen direct te betalen en achteraf steekproefsgewijs de juistheid vast te 

stellen. Op verschillende departementen speelt overigens mee dat er sprake is van 

een combinatie met verbetertrajecten rond het financiële beheer (VROM en 

Defensie).  

 

4 

Welke concrete stappen bent u voornemens te zetten om deze problemen voor 

het midden- en kleinbedrijf op zeer korte termijn op te lossen? 

 

Antwoord 

De rijksoverheid heeft maatregelen genomen om voor de door haar te verrichten 

betalingen de betaaltermijn van 30 dagen (was 45 dagen) te realiseren. Voor de 

concrete stappen ten behoeve van betalingen van de rijksoverheid binnen 30 

dagen verwijs ik u naar de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 16 september 2009 aan de Tweede Kamer (TK 31 490, nr. 

30), die mede namens de minister van Financiën is verstuurd. Daarnaast verwijs 

ik u naar de toezeggingen die door minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties zijn gedaan in het spoeddebat op 15 oktober 2009 over 

betalingen van rekeningen door de overheid.  

 

Daarnaast kan het zijn dat het midden- en kleinbedrijf geconfronteerd wordt met 

late betalingen door andere overheden of door private partijen. De motie 

Blanksma-van den Heuvel en Van der Ham (TK 31 490, nr. 37) verzoekt de 

regering in overleg te treden met (vertegenwoordigende organisaties van) alle 

decentrale overheden, met als doel afspraken te maken om bedrijven binnen 30 

dagen te betalen, en uw Kamer voor 1 december 2009 te berichten over het 

resultaat. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 28 

oktober 2009 in het Bestuurlijk Overleg Europa en Binnenlands Bestuur met de 

VNG en het IPO, haar oproep van begin dit jaar herhaald ervoor te zorgen dat 

decentrale overheden tijdig hun rekeningen betalen. De VNG en het IPO 

bevestigen wederom hun steun aan deze oproep. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 3 van 3 
 

Directoraat-generaal 

Ondernemen en Innovatie 

Directie Ondernemen 

 
Ons kenmerk 

OI/O / 9231791 

Ten aanzien van lange betalingstermijnen die bedrijven aan andere bedrijven 

kunnen dicteren, is uw Kamer op 17 december 2009 door de minister van 

Economische Zaken geïnformeerd in een reactie op het onderzoek van EIM naar 

inkoopmacht (TK 32123 XIII, nr. 46). 

 

Tot slot is naar aanleiding van het spoeddebat op 15 oktober 2009 afgesproken 

dat voor betalingen van de rijksoverheid het ministerie van Financiën de 

coördinerende verantwoordelijkheid overneemt van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als coördinerend ministerie. Het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de decentrale 

overheden oproepen om tijdig te betalen.  

 

 

 

 

 

 

 

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven  

Minister van Economische Zaken 

 

 


