
GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

19/46 
 

Schriftelijke vraag van mevr. Aurélie Czekalski inzake betalingstermijnen. 
 
Betalingstermijnen tussen overheden en hun leveranciers worden jammer genoeg niet altijd gerespecteerd. Een 
wet inzake betalingsachterstand heeft een kader hieromtrent vastgelegd en dit is van toepassing op alle 
commerciële transacties tussen overheden en ondernemingen. In welke termijnen worden facturen door de 
gemeente Ukkel betaald aan haar leveranciers, sinds het begin van de legislatuur: 
 

o meer dan 90 dagen; 
o tussen 61 en 90 dagen; 
o tussen 31 en 60 dagen; 
o tussen 10 en 30 dagen; 
o minder dan 10 dagen?  

 
Werden er al facturen betwist? 

 
o Indien ja, hoeveel facturen en om welke redenen? 
o Heeft de gemeente al via de gerechtelijke weg facturen betwist? 

 
Heeft de gemeente al verwijlintresten moeten betalen omwille van betalingsachterstanden? 

 
o Indien ja, over welke bedragen gaat het en welke preventieve maatregelen worden genomen om 

betalingsproblemen te voorkomen? 
 
Antwoord: 
 
We beschikken niet over gedetailleerde statistieken hierover. De meeste facturen worden binnen de 60 dagen 

betaald, zoals voorgeschreven door de wetgeving. 

Bij betwisting wordt een minnelijke schikking getroffen of wordt het geschil via de gerechtelijke weg behandeld. 

De betrokken dienst deelt de leverancier de redenen tot betwisting mee en pas indien er geen minnelijke 

oplossing mogelijk blijkt te zijn, wordt het dossier voor verder gevolg overgemaakt aan de juridische dienst. De 

juridische dienst beheert momenteel twee dossiers rond betwiste facturen: 

Een onderneming heeft in het kader van de renovatie van de Ferme Rose in 2010 verschillende afrekeningen 

overgemaakt waarvoor geen voorafgaande toestemming werd verkregen vanwege het studiekantoor of het 

gemeentebestuur (niet gerechtvaardigd of niet opgenomen in de basisopdracht). Het totaalbedrag van de 

betwiste afrekeningen: € 121.968, 04.  

Tien facturen sinds eind 2017 (onderhoud kopieertoestel ColorQube) worden betwist omdat ze opgesteld werden 

op basis van een forfait i.p.v. het aantal effectieve kopieën zoals vastgelegd. Dit toestel werd bovendien 

weggehaald in mei 2018 en de facturen na deze datum hebben geen voorwerp. Het totaalbedrag van de betwiste 

facturen: € 41.494,11.  

Er is momenteel geen gerechtelijke procedure bezig.  

Onze boekhouding heeft in 2019 bijna 11.000 inkomende stukken geregistreerd voor een bedrag van 

± € 25.000.000. In de begroting werd € 53.113,41 vastgelegd voor verwijlintresten, waarvan enkel € 760,12 voor 

eenvoudige verwijlintresten. De rest zijn verwijlintresten ingevolge juridische beslissingen. Dit toont aan dat de 

gemeente de meeste facturen op tijd betaalt. 

Om verwijlintresten te voorkomen houden we elk jaar een schoonmaak in de inkomende stukken (facturen) en 

verzoeken we de gemeentediensten om een gevolg te geven aan nog openstaande facturen. De laatste 

schoonmaak werd uitgevoerd begin 2019. 


