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Betreft: uw schriftelijke vraag 2022_SV_00225 
betreffende de betalingstermijnen en digitalisering 
 
  

 
Geachte raadslid Peeters 

 

Hieronder vindt u het antwoord terug op uw schriftelijke vraag betreffende de 

betalingstermijnen en digitalisering. 

 

Omschrijving van de vraag 
 
Toelichting: 
In uw beleidsnota staat onder meer de volgende passage: “We nemen als centrumstad 
een voortrekkersrol op in het stimuleren en implementeren van digitale oplossingen. We 
blijven proactief inzetten op een volledig digitaal aankoopproces, van bestelling tot 
factuur. Zo garanderen we een correcte en tijdige betaling aan onze leveranciers en 
verhogen we geleidelijk aan de efficiëntie van onze werking. We engageren ons om het 
klantenkrediet te beperken tot 30 dagen. ” In 2019 haalde de Stad Gent al een 
percentage 
van 53% digitale facturen, waarvan 19% e-facturen en 34% pdf-facturen. 
Het is inderdaad van bijzonder groot belang dat facturen van leveranciers en 
dienstverleners aan Groep Gent tijdig worden betaald. Dat is meer dan ooit nodig, gelet 
op de voortdurende crisis waarin onze bedrijven en dienstverleners zich bevinden sedert 
de lente van 2020. 
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Vraag: 
 
Hoever staan we in de omslag naar een volledig digitaal aankoopproces? Welke 
percentages hebben we in dat verband gehaald in 2020 en 2021? 
Hoe staat het met die geleidelijke verhoging van de efficiënte van de interne werking? 
In hoeveel procent van de gevallen slagen we erin om het klantenkrediet te beperken tot 
30 dagen? 
Wat is de gemiddelde betalingstermijn? Zijn er uitschieters te noteren? Zo ja, over welke 
termijnen gaat het dan en wat zijn hiervoor de redenen? 

 

Antwoord: 

Geachte raadslid Peeters 

De digitalisering van het aankoopproces is in uitvoering en gaat onverminderd voort. 
Naast e-ordering en het versturen van bestelbonnen per mail zetten we resoluut in op 
E-facturatie. 

De gegevens hieronder corresponderen met de facturen van Stad Gent, OCMW Gent, 

Sociaal Verhuurkantoor Gent, AG Erfgoed en AG Kunsten en Design. 

 

De evolutie van de laatste jaren in percentages: 
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De evolutie van het aantal unieke leveranciers die E-facturen sturen via 

Mercurius/Magda: 

 
Efficiëntieverhoging: 
Dankzij OCR (sinds oktober 2019) en E-facturatie via Mercurius/Magda (sinds november 
2017) is de verwerking van facturen sterk geautomatiseerd. Minder manuele 
handelingen maken dat er meer ruimte is om het proces te monitoren, wat de 
verwerkingstijd en het percentage van tijdige betaling deed toenemen, naast het 
rechtstreekse effect van automatische boekingen.  
Dankzij deze inspanningen kunnen we ook een deel van de besparingstargets realiseren 
die het departement toebedeeld heeft gekregen. 
In de toekomst bouwen we PDF-per-mail en papier verder af ten voordele van “echte” E-
facturatie. Onze eigen ambities worden daarbij gesteund door de verplichting tot E-
facturatie die sinds (het Koninklijk besluit van) maart 2022 gefaseerd van kracht zal 
worden tussen november 2022 en november 2023. 
 
Tijdige betaling 
Het percentage tijdig betaalde facturen ten opzicht van het totaal aantal facturen 
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In een minderheid van de gevallen treedt er vertraging op omwille van diverse redenen 
(vb. wachten op een creditnota, onduidelijkheid over de levering of prestatie, formeel 
protesteren van de factuur,…). We nemen initiatief om die gevallen vanuit de 
klantenteams op te volgen. 
 
De facturen die niet tijdig betaald zijn worden in 11,46% van de gevallen betaald binnen 
de 60 dagen, slechts 2,92% heeft een nog langere doorlooptijd. 

 
 
Gemiddelde verwerkingstijd 
De gemiddelde doorlooptijd van ontvangst van de factuur tot betaling 

 

(de reden waarom de cijfers voor tijdige betaling en de doorlooptijd iets gunstiger zijn 

voor papier, ten opzichte van PDF, heeft te maken met het effect van enkele specifieke 

factuurflows – o.a. “goedkeuring op voorhand” - en minder met eigenschappen van 

papieren facturen). 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Rudy Coddens 

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en 

Financiën 

 

 

http://www.stad.gent/

