Federale overheid betaalt één factuur op de vier te laat
De Tijd - 21 Jan. 2015
Pagina 1

Vooral problemen bij Justitie en Binnenlandse Zaken
De federale overheidsdiensten zijn slechte betalers. Slechts drie op de vier facturen worden binnen twee maanden betaald, leren
cijfers van minister van Begroting Hervé Jamar (MR).
Jamar gaf de cijfers - die dateren van 2013 - vrij na een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Griet Smaers. Justitie, Binnenlandse
Zaken en Financiën blijken de slechtste betalers. Het duurt gemiddeld meer dan zestig kalenderdagen voor de drie overheidsdiensten
hun facturen betalen. Daarmee overschrijden ze de wettelijke termijn van twee maanden. Vorig jaar zette dezelfde tendens door, blijkt
uit cijfers die senator Lode Vereeck (Open VLD) verzamelde.
Tot de slachtoffers behoren de vertalers en tolken die voor het gerecht werken. Eind vorig jaar legden ze nog het werk neer nadat de
betalingsachterstand dramatische proporties had aangenomen. 'Ik heb zelf openstaande facturen die van april 2014 dateren', zegt
vertaler Bart Mylemans, penningmeester van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken.
Ook telecombedrijven zijn het slachtoffer. Mobistar en BASE hebben de Belgische staat intussen voor de rechtbank gesleept omdat ze
al jaren wachten op de betaling van achterstallige facturen voor telefoontaps. 'Dit is zeer moeilijk uit te leggen aan onze buitenlandse
aandeelhouders', zegt Luc Windmolders, hoofdjurist bij BASE. In mei 2012 werd een laatste keer een factuur betaald aan BASE.
Intussen is de rekening opgelopen tot bijna 15 miljoen euro. Bij Mobistar, dat al sinds 2010 niet meer betaald werd, staat een bedrag
van 17 miljoen euro open.
In totaal werden in 2013 ruim 88.000 facturen niet op tijd betaald door de overheidsdiensten. Toch is er verbetering merkbaar. In 2012
werd nog 35 procent van de facturen niet op tijd betaald, terwijl dat in 2013 dus 25 procent is. Maar CD&V-Kamerlid Griet Smaers
merkt op dat 'we er nog niet zijn'. 'Een correcte betalingstermijn is essentieel voor ondernemingen, en in het bijzonder voor kmo's.'
Ze wijst erop dat volgens de informatieleverancier Graydon een kwart van de faillissementen te wijten is aan laattijdige betalingen. In
België staan voor 9 miljard euro aan onbetaalde facturen open. Graydon benadrukt dat de cijfers - overheid en privésector samen - in
het derde kwartaal van 2014 licht verbeterd zijn.
Er was gisteren alvast goed nieuws voor de gerechtsexperts, waartoe ook de vertalers en tolken behoren. De laatste schijf van 25
miljoen euro van de in november beloofde 61 miljoen voor facturen van gerechtsexperts werd vrijgegeven.

Mobistar is al sinds 2010 niet meer betaald. De overheid heeft er een bedrag van 17 miljoen euro openstaan.
Copyright © 2015 Mediafin. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden

