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Aan de leden van de gemeenteraad
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Datum 20 januari 2015

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop wij het betaalproces hebben ingericht
en de afhandeltermijn van facturen. Daarnaast hebben we gekeken hoe we incidenten zo-
als onlangs bij buurgemeente Amsterdam kunnen voorkomen. Daarom voer ik aanvullende
maatregelen door ter voorkoming van onterechte betalingen.

Doorlooptijd facturen
Voor ondernemers is tijdige betaling van essentieel belang. Zeker in tijden van economi-
sche tegenwind. Amstelveen is voor velen een omvangrijke opdrachtgever.
MKB Nederland en Ondernemersvereniging Amstelveen dringen er ook op aan dat bedrij-
ven tijdig hun facturen door lokale overheden betaald krijgen. In Amstelveen wordt op
jaarbasis ongeveer 140 miljoen euro betaalbaar gesteld en verwerken we zo’n 23 duizend
facturen. Medio 2011 bedroeg de gemiddelde Amstelveense betalingstermijn 36 dagen.
Dat was aanleiding om nog eens kritisch naar de doorlooptijd te kijken. Door gerichte
maatregelen, waarover hieronder meer, hebben we dit weten terug te brengen naar ge-
middeld 21 dagen in 2014 (gerekend vanaf de ontvangstdatum). Het percentage facturen
dat binnen 30 dagen wordt betaald, bedraagt 87 procent. Ik streef echter het komend jaar
naar 90 procent. Dat percentage lijkt mij reëel wetende dat er altijd facturen zijn, waarbij
nader overleg met de leverancier nodig is.

Zoals gezegd was wens in 2011 om de gemiddelde betalingstermijn te verlagen. Deze op-
zet is geslaagd. Belangrijke stap is de digitale afhandeling van facturen. Dit is organisatie-
breed ingevoerd in 2013. Verder zijn overbodige stappen uit het proces gehaald en worden
de daarvoor verantwoordelijken maandelijks geattendeerd op de door hen nog niet afge-
handelde facturen. Belangrijk onderdeel is ook de cultuur binnen de organisatie. Het verg-
roten van het bewustzijn dat spoedige afhandeling van facturen cruciaal is voor de leve-
rancier, draagt er aan bij dat de doorlooptijd nog verder kan worden verkort.
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Waarborgen voor juistheid van betalingen
Recente incidenten bij onze buurgemeente Amsterdam maken duidelijk dat onbewuste
menselijke fouten, dan wel bewuste misleiding, leiden tot onterechte betalingen. Amstel-
veen is zich dan ook bewust dat het in het betaalproces cruciaal is om vast te stellen dat
de juiste betaling aan de juiste persoon of bedrijf wordt gedaan. Om dat te bereiken is er
een groot aantal waarborgen.

Die waarborgen bestaan enerzijds uit controles in het betaalproces zelf. Belangrijke ele-
menten hierin zijn functiescheiding (het voorkomen dat teveel bevoegdheden bij één per-
soon liggen) en het gericht toekennen van tekenbevoegdheid aan personen binnen de or-
ganisatie (is met name toebedeeld aan het management). Kern van het betaalproces is dat
de tekenbevoegde vaststelt dat de prestatie is geleverd, hetgeen rechtvaardigt dat een
factuur betaalbaar wordt gesteld, maar dat de opdracht tot betaling door de financiële ad-
ministratie wordt afgehandeld. Het betaalproces is zo ingericht dat één medewerker nooit
zelfstandig een betaling kan verrichten.

Een andere belangrijke set aan waarborgen bestaat uit het periodiek vaststellen of de con-
troles in het proces ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hebben gewerkt. Dit wordt op de
eerste plaats uitgevoerd door de organisatie zelf. Het betreft onafhankelijke medewerkers
die niet bij het betaalproces zijn betrokken. Daarboven controleert de accountant het be-
taalproces. Voor hem is dit een wezenlijk onderdeel van de controle.

Ondanks vorenstaande maatregelen ben ik van mening dat op een tweetal specifieke on-
derdelen nadere aanscherping gewenst is. Dit betreft in de eerste plaats de maandelijkse
uitbetaling van bijstandsuitkeringen. Maandelijks gaat dit om een bedrag van circa €
900.000. Momenteel worden maatregelen geïmplementeerd waardoor nooit meer dan een
maximum bedrag van € 1.000.000 kan worden overgemaakt, een zogenaamde kredietli-
miet . Als in een specifiek geval dat wel noodzakelijk mocht blijken te zijn, dan zijn daar-
voor aanvullende handelingen nodig. Automatisch een bedrag overmaken met een paar
nullen teveel, is daardoor niet mogelijk. Daarnaast maximeer ik het bedrag dat aan een
individuele begunstigde kan worden betaald. Voor betalingen boven een half miljoen euro
zal altijd een directielid mee gaan tekenen. Deze aanscherping zal onderdeel zijn van het
in 2015 aan uw raad aan te bieden herziene treasurystatuut.

Met alle waarborgen in het proces mag redelijkerwijs worden verwacht dat noodzakelijke
maatregelen zijn getroffen. Desondanks als er kwade opzet in het spel is (fraude), kunnen
zelfs deze beheermaatregelen tekort schieten.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder Financiën

cc. Ondernemersvereniging Amstelveen
     MKB Nederland


