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Geachte heer, mevrouw,
Op 9 april jl. ontvingen wij telefonisch een technische vraag van mevrouw van der Erve van
de fractie van de HAP over het betaalgedrag van de gemeente Haarlemmermeer. Een en
ander in vervolg op de resultaten van een onderzoek van MKB Nederland en Dun &
Bradstreet over het betaalgedrag van gemeenten en de persaandacht die voor dit onderwerp
is ontstaan. Zo luidt de kop van een persbericht van MKB Haarlemmermeer Schiphol
"Haarlemmermeer nog altijd te traag in betalen facturen" en wordt in het Haarlems Dagblad
van 18 maart jl. gemeld dat"(...) zeventig procent van de rekeningen van Haarlemmermeer
binnen dertig dagen wordt voldaan. Gemiddeld betaalt de poldergemeente zijn rekeningen
zes dagen te laat." De krant constateert verder dat "Haarlemmermeer het daarbij beduidend
beter doet dan in 2012", maar nog steeds "een magere klassering heeft volgens het MKB.".
Wij herkenning ons niet in het beeld dat is geschapen en informeren u onderstaand over de
feitelijk juiste situatie.
Algemene inkoopvoorwaarden
In de eerste plaats is het van belang te constateren dat onze algemene inkoopvoonwaarden
in juli 2013 zijn gewijzigd. Door de Wet Incassokosten mogen kosten in rekening gebracht
worden bij wanbetaling. Naar aanleiding van de Wet Incassokosten en overeenkomstig het
algemene model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is onder andere onze
betalingstermijn gewijzigd van "binnen 30 dagen na factuurdatum" naar "binnen 30 dagen na
datum ontvangst". Deze wijziging beschermt de ontvanger van facturen tegen leveranciers
die deze te laat opsturen of zelfs antidateren. Gebleken is ook dat er gemiddeld 5 dagen zit
tussen factuurdatum en ontvangstdatum. In overeenstemming met onze algemene
inkoopvoorwaarden, die in het overgrote deel van de gevallen van toepassing zijn, betalen
wij facturen op tijd als ze binnen 30 dagen na ontvangstdatum betaald zijn.
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Rapport Dun & Bradstreet
In vervolg op voorgaande publicaties hebben wij het rapport bij Dun & Bradstreet
opgevraagd (zie bijlage). De informatie uit het rapport komt verre van overeen met de cijfers
die genoemd worden in de pers. In het rapport van Dun & Bradstreet over de laatste 24
maanden wordt gemeld dat de gemeente Haarlemmermeer 89,5% van de facturen op tijd
betaald en dat rekeningen gemiddeld 3 dagen vertraagd worden betaald. Duidelijk is dat er
een opgaande lijn is en dat we gemiddeld sneller dan onze inkoopvoonwaarden betalen.
Eigen meting daadwerkelijk betalingsgedrag
In het onderstaande overzicht is links de tijd te vinden tussen betaaldatum en factuurdatum,
terwijl rechts de tijd te vinden is tussen betaaldatum en scandatum. Scandatum is de datum
van ontvangst van de facturen (facturen worden gescand de dag dat ze binnen komen). In
onderstaande cijfers zijn zowel betwiste als onbetwiste facturen opgenomen.
JAAR

Gemiddelde betaaldatum factuurdatum

Gemiddelde betaaldatum scandatum

2012

34,7

28.0

2013

33,3

28,2

2014

33,0

24,9

N.B. Zonder de betwiste facturen Is de gemiddelde doorlooptijd 0,7 dagen sneller

Het percentage facturen dat op tijd betaald is conform onze leveringsvoorwaarden, ziet er
als volgt uit:
JAAR
2012
2013
2014

Facturen op tijd betaald
83,0%
85,8%
88,5%

N.B. Zonder betwiste facturen zijn de percentages nog eens 0,8 procentpunt hoger.

Dit percentage komt nagenoeg overeen met de door Dun & Bradstreet gerapporteerde 89%.
Tenslotte
Omdat er zeker nog ruimte voor verbetering is, zijn wij inmiddels een zogenaamd LEANtraject gestart waarbij het gehele betalingsproces nader onder de loep wordt genomen.
Hoewel de eerste resultaten in de loop van 2014 merkbaar zullen zijn, laten de eerste cijfers
progressie zien.
Wij zullen u vanzelfsprekend informeren over het vervolg.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen.
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Identificatie
Andere benamingen

Gemeente Haarlemmermeer
Aantal andere benamingen 1
Raadhuisplein 1
Commercieel adres
2132 TZ Hoofddorp
Telefoonnummer
D-U-N-S Nummer
BTW-Nummer
RSIN nummen
KVKNL

Ves

Nederland
0900-1852
48-962-3224

NL 001708879B01
001708879
34366641

000006058647
www.haarlemmermeer.nl
info@haarlemmermeer.nl

pondentieadres

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Noord-Holland
Nederland

Bedrijfsactiviteit (SIC)
Startdatum
Rechtsvorm

Algemene Overheid, neg (9199)
01 jul 2008

Publiekrechtelijke rechtspersoon

e D&B Risicobeoordeling
D&B Analyse: Laag kredietrisico, betaalt met lichte vertraging.
D&B Rating

O

2

D&B Kredietlimiet

Vermogenssterkte

0

Een vermogenssterkte die niet is
bekendgemaakt

Maximum bedrag op basis van maandelijks krediet.

Risico-indicator(1-4) 2

Laag kredietrisico

D&B Faillissementsscore

36 op 100

€15.000

Zet de levering voort.

Betalingsgedrag Paydex

78 op 100

- JL

Slecwstó

Beste

35% van de Nederlandse bedrijven heeft een grotere kans op
faillissement

100
Slectste

Beste

De onderneming betaalt haar rekeningen gemiddeld met een
vertragingen 3 dagen
(
na termijn.

SP

Commentaar met betrekking tot het risico van dit bedrijf
Belangrijke kenmerken die direct van invloed zijn op de D&B Score
• Jaar van oprichting: statistisch gezien zijn er redelijke continuïteitsvei
• Bedrijfstak: dit segment is minder risicovol dan gemiddeld.
• Rechtsvorm: bedrijven met deze rechtsvorm hebben statistisch
laag risico,
• Incasso: er zijn één of meerdere incassovorderingen met
'a'arde.
• Dit bedrijf betaalt haar rekeningen gemiddeld met een lich
, 'maar betaalt onveranderd of beter dan 12 maanden geleden.
Algemene opmerkingen die invloed kunnen hebben
» Dit bedrijf is meer dan 2 jaar op dit adres gevestigd.

e D&B Rating & Score - Branchev^^ijklTig
Evolutie en branchevergelijking van de D&B
Faillissementsscore
Onderstaande grafiek toont de evolutie van de D&B
Faillissementsscore in vergelijking met het gemiddelde in de
branche voor Gemeente Haarlemmermeer gedurende de laatste
24 maanden in vergelijking met het gemiddelde van deze sector.
Evolutie Faillissementsscore
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* Gebaseerd op Nieuw Scoren odel
«Bedrijf

Branchegemiddelde

Branchevergelijking risico
•Aantal bedrijven in dezelfde branche : Gemeente
Haarlemmermeer: 782
•Gemiddelde score in de branche : 75
•De actuele Faillissementsscore 36 geeft aan dat Gemeente
Haarlemmermeer meer kans heeft op faillissement dan het
branchegemiddelde.

e Betalingsinformatie
D&B berekent jaarlijks meer dan 100 miljoen betalingservaringen uit meer dan 1 miljard facturen over Europese bedrijven. Onderstaande
informatie geeft aan hoe Gemeente Haarlemmermeer zijn rekeningen heeft betaald.
378

[Gemiddeld aantal dagen vertraagd:
Betalingsscore

Aantal betalingservaringen ontvangen van leveranciers (laatste 24 maanden)
gebaseerd op ongeveer 674 rekeningen:
Totale waarde van betalingservaringen (euro)
Gemiddelde waarde per ervaring

71
1,52 miljoen
21.402

Samenvatting betalingservaringen :
Waarde

Aantal
ervaringen

Totale waarde

8
2
7
11
17
26
71

1.020.000
147.000
215.000
99.000
31.000
12.000
1,52 miljoen

100.000-99.999.999
50.000 - 99.999
15.000-49.999
5.000 -14.999
1.000-4.999
< 1.000
Totaal

%
betaald
binnen
termijn
88.6
100
83.9
97.2
81
92.6

1-30
dagen

31-60
dagen

61-90
dagen

91-120
dagen

121+
dagen

0
0
9.7
0
4.1
3.4

0
0
6.4
0
6.8

11.4
0
0
0
8.1
0

0
0
0
2.8
0
2.8

0
0
0
0
0
1.2
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Einnen t e r m i j n

31-60
1-30

91

61-90
Aantal dagen v e r t r a a g d
Totale waarde = 1 , 5 2 miljoen EURO

10.5 X v a n aüe aan D&B gemelde betalingen werd te laat betaald

e Failiissements- en betalingsrisico - branchevergelijking
Faillissementsrisico versus betaalgedrag

Commentaar
Gemeente Haarlemmermeer betaalt haar rekeningen
gemiddeld 3 dagen vertraagd.

Binnen term ijn

Dit is 6 dagen beter dan het nationale gemiddelde van 9
dagen vertraagd.
g

Bedrijf

^

Branchegemiddeide

^

Nationaai Cemiddeide

Bij vergelijking met gelijksoortige ondernemingen betaalt
Gemeente Haarlemmermeer sneller dan het
branchegemiddelde van 6 dagen vertraagd.
De D&B faillissementsscore van 36 geeft aan dat de kans
op faillissement in de komende 12 maanden voor Gemeente
Haarlemmermeer kleiner dan gemiddeld is.

Zeer vertraagd

faillisscmentsscoie

100
Beste

Ter vergelijking: de gemiddelde D&B faillissementsscore in
de branche is 75 en het nationaal gemiddelde is 50.

e Incassovorderingen - 3 jaar
Datum
ontvangst
feb 2014
dec 2012
mrt 2012
jun 2011

Ouderdo
m (in
dagen)
84
69
70
69

Bedrag (€)

Betaald

Status

€0
€78
€229
€0

€102
€101
€244

€192

Open
Gesloten mei 2013
Gesloten apr 2012
Gesloten sep 2011

Vordering
betwist

Juridische
stappen

Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

Land

NL
NL
NL
NL

e Moedermaatschappij & Aansprakelijkheid
Concernstructuur
Dit bedrijf is de wereldwijde moedermaatschappij De wereldwijde concernstructuur van dit bedrijf bestaat uit6 bedrijven.

•

Dochterondernemingen
Gemeente Haarlemmermeer heeft de volgende directe dochterondernemingen, (ma
Bedrijfsnaam

D-U-N-S

Deelna
me

Startdat
eigendo

m

V

^

^

l

orden getoond).
^

40-230-2330

100.0%

Hoofdvaart B.V.

48-984-1693

toodC.f 2 0 1 0

Activiteit

^

^ A ^

,cr

De Waterwolf Dienstverlening
Buitenruimte B.V.

Land

^

Hoofddorp

Nederland

Nederland

Planten en beschermen van
gewassen,
Gebouwenonderhoudsdiens
ten
Participatiemaatschappijen

© Filialen
Gemeente Haarlemmermeer heeft de volgende filialen, (maximaal 50 worden getoond).
D-U-N-S

Adres

49-098-5885

Vertrekpassage 1
1043-1045
Dennenlaan 119 121
Sloterweg 22

48-962-4294
48-962-4295

Postcode
1118 AP
1161 CM

2151 BA

48-962-4298
48-962-4299

Eugenie
Previnaireweg 19
Dussenstraat 28
Dik Tromplein 8

2134 DL
2132 TX

48-962-4300
48-962-4301
48-962-4302

Marktplein 47
Polderplein 250
Marktlaan 124

2132 DA
2132 BG
2132 DM

Hoofddorp
Hoofddorp
Hoofddorp

e Juridische struktuur

Land

Luchthaven Nederland
Schiphol
Zwanenburg Nederland
Badhoeved
orp
Nieuw
Vennep
Hoofddorp
Hoofddorp

48-962-4297

1171 C R

Plaats

Registratlenu
mmer

-

Activiteit

-

Algemene Overheid,
neg,Luchthaventerminal-diensten
Algemene Overheid, neg

Nederland

-

Algemene Overheid, neg

Nederland

-

Algemene Overheid, neg

Nederland
Nederland

-

Nederland
Nederland
Nederland

-

Algemene Overheid, neg
Maatschappelijke individuele- en
gezinsdiensten
Algemene Overheid, neg
Algemene Overheid, neg
Algemene Overheid, neg

Rechtsvorm
Bedrijf opgericht als
Startdatum
RSIN nummer
KvK Nummer
Vestigingsnummer
Geregistreerd in

Publiekrechtelijke rechtspersoon voor 17 dec 2013
voor 17 dec 2013
01 jul 2008
001708879
34366641
000006058647
Amsterdam

Andere benamingen

Gemeente Haarlemmermeer

© Bedrijfsactiviteit & personeel
Bedrijfsactiviteit
SIC (primair)
Bron Kamer van Koophandel (SBI)
D&B interview

Code
91990000
8411

Import/Export
Import:
Export:

Nee
Nee

Aantal werknemers
Volgens registratie bij Kamer v Koophandel
Geschat aantal

0
0

Activiteitenbeschrijving
Algemene Overheid, neg
Algemeen overheidsbestuur
Openbaar bestuur, het behartigen van het algemene belang van
de inwoners, het aanbieden van publieke voorzieningen en het
uitvoeren van wettelijke taken

e Bankrelatie(s)
Bank
NV Bank Nederlandse Gemeenten

Rekeningnummer

© Historisch overzicht van gebeütTe/issen
Type
Naam

Details
gemeente Haarlemmermeer

Datum
16 dec 2013

D&B Customer Service
© Copyright 2014 Dun & Bradstreet - Geleverd onder de voorwaarden in uw contract en voor het exclusieve gebruik van klant 870-150379
Contactinformatie
E-mail adres

customerservicenl@dnb.com

Telefoonnummer

010-7109560

Noemt u uw klantnummer 870-150379 bij elk verzoek om ondersteuning.

© 2014 D&B. Alle rechten voorbehouden. Dit rapport is enkel voor persoonlijk gebruik en mag niet, op papier of elektronisch, worden
hergebruikt of verstuurd zonder toestemming van D&B.
Vanwege het grote aantal informatiebronnen c.q. derden waarop D&B zich dient te verlaten zonder daarover controle te hebben, kan D&B
geen garanties afgeven of instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte gegevens of adviezen, welke niet altijd

kunnen worden gecontroleerd, inclusief informatie direct verkregen van het opgevraagde bedrijf evenals de mogelijkheid van nalatigheid en
fouten, D&B garandeert de juistheid en daadwerkelijke levering van de informatie niet en zal niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten
daarin of weglatingen daarvan.
© Dun & Bradstreet Inc., 2014.
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