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Project Cash!  

➢ 1. Bevindingen op hoofdlijnen

*
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1. Bevindingen op hoofdlijnen
Aanzienlijke bruto voorfinanciering * op contracten in scope (15% tov omzet); welke deels door aannemers zelf en deels in overleg met de opdrachtgevers eenvoudig kan worden teruggebracht 

1. Aanzienlijke (bruto**) voorfinanciering op geanalyseerde projecten; naast diverse zekerheden die Opdrachtgever stelt aan 
ON

▪ ~ 15% is de gemiddelde bruto voorfinanciering * op de geanalyseerde projecten; dit betekent dat reeds uitgevoerde werkzaamheden 

pas na 75 dagen betaald worden***.

▪ Van deze 75 dagen wordt het merendeel (63 dgn) veroorzaakt door het traject voorafgaand aan de facturatie (oa door het hanteren 

termijnschema’s, indienen en goedkeuren PV).  De facturatie (dwz het opstellen en betaald krijgen van de factuur) gaat met 12 dagen 

relatief snel. 

▪ Een royale stapeling van zowel juridische, financiële als betalings zekerheden is door Opdrachtgever in alle contracten vastgelegd. 

2. Lagere bruto voorfinanciering bij projecten tov onderhoud

▪ Bij projecten bedraagt de bruto voorfinanciering gemiddeld 11% en bij onderhoudswerkzaamheden ligt dat op 19%. 

▪ Belangrijkste oorzaak is een termijnschema op kwartaalbasis dat bij onderhoudscontracten vaker voorkomt, terwijl bij 

projecten termijnstaten vaak per 4 weken worden opgesteld. Daarnaast is de betalingstermijn soms nog 30 dagen.

3. Versnellingspotentieel zowel bij opdrachtgevers als bij aannemers zelf

▪ Een versnelling van de administratieve doorlooptijden versterkt de duurzame innovatie kracht van aannemers alsmede dat het hen in 

staat stelt toeleveranciers sneller te betalen, waardoor een gezonder perspectief in de Infra keten ontstaat.

▪ Versnellingen zijn haalbaar door oa:

• De periodieke termijnschema’s te verkorten naar week/2 wekelijkse basis en periodiek de meer uitgebreide verslaglegging af te

spreken (cf de principe van agile werken en ‘operational excellence’).

• Al in de termijnperiode werk onderling te bespreken, zodat direct na termijneinde de PV ingediend en goedgekeurd kan worden.

• 100% betalen voor de werkzaamheden (ipv 80/95%), zeker als er ook een bankgarantie is afgesloten.

• Op basis van analyse van 12 geanalyseerde projecten met een totale omzet in scope van ~ EUR 350mln, (RWS projecten: 67%, RWS onderhoud: 12%, RVB Projecten:16%, RVB Onderhoud: 2% en ProRail: 3%); zie ook bijlage II

*** 75 dagen berekend op basis van gewogen gemiddelde van de verschillende betaalstromen (reguliere termijn, opleverdossiers, start/ontwerp kosten, vtw’s en inkoop)

** Bruto voorfinanciering; in deze analyse wordt gefocust op de betaling door OG voor afgeronde werkzaamheden en niet op het moment waarop aannemer zijn leveranciers/onderaannemer betaalt.

Figuur 1.1 # dgn tussen ‘uitgevoerd werk’ en 
‘ontvangst betaling’ (gemiddeld over alle werken in scope) 

Figuur 1.2 Impact op bruto voorfinanciering door ON 
(gemiddeld over alle werken in scope; totale CW ~ €  350 mln*)

Gewogen 
gemiddelde: 

75 dgn

15% van  
de omzet
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Project Cash! 

➢ 2. Bevindingen per Opdrachtgever
➢ 2.1 Rijkswaterstaat

➢ 2.2 Rijksvastgoedbedrijf

➢ 2.3 ProRail

➢ 2.4 Cijfers op een rij 

*
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2.1 Rijkswaterstaat 
Veel versnellingspotentieel om admin doorlooptijden te reduceren, zowel voor ON als OG; oa door de reguliere PV aanvraag al eerder af te stemmen en direct na periode in te dienen en goed te keuren

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijkswaterstaat) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden & totaal gewogen gemiddelde)

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in € dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden en % bruto voorfinanciering) Opmerkingen Mogelijk versnellingspotentieel ON en/of OG

1. Bij reguliere termijn sneller afgifte van PV’s en evt discussies 
over werk doorschuiven naar de volgende periode. 

2. Verkennen of bij een bankgarantie er geen inhoudingen op de 
termijnen meer plaatsvinden en indien bankgarantie, dan 
afspraak over einddatum en afloop obv resterende 
contractwaarde.

3. Het onbetwistbare deel van VTW’s al uitbetalen al goedkeuren 
en betalen.

4. Bij betaling op voortgang werk en lineaire betaalposten; pas 
planning aanpassen bij substantiële wijzigingen en/of op 
kwartaalbasis; nu neemt goedkeuring van de aangepaste 
planning heel veel tijd (maanden) in beslag (en daarmee extra 
voorfinanciering voor aannemers).

5. OG meer agile werken en in de termijnperiode al de concept pv 
bespreken. 

6. Voor grote materialen (bv damwanden) een aparte betaalpost 
afspreken die bij levering betaald wordt (zie bv project # 9).

• Bruto voorfinanciering 
projecten van 15% in lijn met 
gemiddelde van de 
onderzochte projecten; 
onderhoud met 17% iets 
hoger. 

• Impact op bruto 
voorfinanciering van de (de 
facto) maandelijkse en soms 
kwartaal termijnen het 
grootst. 

• Dubbele zekerheden qua oa
bankgarantie en 
inhoudingen. 

1. RWS projecten (directie GPO) 2. RWS Onderhoud (directie PPO) Gewogen 
gemiddelde: 

64 dgn

Gewogen 
gemiddelde: 

67 dgn

3. RWS projecten 4. RWS Onderhoud 
17% van  
de omzet

15% van  
de omzet
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2.2 Rijksvastgoedbedrijf 
Versnellingspotentieel door kwartaal facturatie te herzien en door de PV aanvraag al tijdens de termijn te bespreken waarna indiening en afwikkeling sneller verloopt  

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijksvastgoedbedrijf) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden & totaal gewogen gemiddelde)

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in € dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden en % bruto voorfinanciering) Opmerkingen Mogelijk versnellingspotentieel ON en OG

1. Herzien (bij onderhoud) kwartaalfacturatie naar maandfacturatie of nog 
beter, naar wekelijkse facturatie (dmv ‘proactief en agile werken’).

2. Nagaan of OG al tijdens de uitvoering nog meer kan meekijken waardoor ON 
direct na termijn einde de PV kan indienen en OG deze direct kan 
goedkeuren.

3. Verkennen (bij Projecten) of de PV voor de ‘95%- termijn’ nog sneller kan 
worden ingediend; vw de relatief grote impact op de voorfinanciering. Dit 
door oa na te gaan of het verificatie rapport nog sneller verkregen kan 
worden.

4. Bespreken of het onbetwistbare deel van VTW’s al uitbetaald kan worden (ala
ProRail).

5. Bespreken of de dubbele garantstelling (zowel 5% inhouding als 5% 
bankgarantie) voorkomen kan worden. Bij reguliere termijn sneller afgifte van 
PV’s en evt discussies over werk doorschuiven naar de volgende periode .

6. Bespreken of RVB facturen altijd direct kan betalen; goedkeuring is al 
verleend. Dit gebeurt bij andere RVB contracten al wel en ook RWS en ProRail 
hanteren geen betalingstermijn op de factuur meer.

• Bruto voorfinanciering 
van het onderzochte 
project van 5% fors 
lager dan het 
gemiddelde van de 
onderzochte 
projecten. 

• RVB 
onderhoudsproject  
met 21% hoger mn
door de 
kwartaaltermijnen en 
30 dgn betaaltermijn.

• Dubbele zekerheden 
qua oa bankgarantie 
en inhoudingen. 

1. RVB projecten 2. RVB Onderhoud 
Gewogen 

gemiddelde: 
111 dgn

Gewogen 
gemiddelde: 

53 dgn

3. RVB projecten 4. RVB Onderhoud 
18% van  
de omzet

5% van  
de omzet
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Gewogen 
gemiddelde: 

62 dgn

2.3 ProRail
Versnellingspotentieel voor OG en ON door al tijdens de uitvoering de PV aanvraag en af te stemmen en afspraken te maken over inhoud afleverdossiers. 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (ProRail) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden & totaal gewogen gemiddelde)

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in € dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden en % bruto voorfinanciering) Opmerkingen Mogelijk versnellingspotentieel ON en/of OG

1. Zorgdragen dat het afleverdossier binnen 4 weken na einde 

werk wordt ingediend en zsm wordt goedgekeurd door OG, via 

duidelijke afspraken over de inhoud en prioritering bij ON. 

2. Bespreken of OG bij uitvoering sneller akkoord kan geven op 

‘90%-PV’ iz visueel gereedmelden (forse impact op liquiditeit).

3. Proberen elke termijn via een strak ritme in te dienen en niet 

te verzamelen waardoor PV verzoek per saldo sneller (direct na 

termijn einde) kan worden ingediend.

4. Bespreken hoe goedkeuring van de VTW’s sneller kan 

verlopen.

5. Bespreken en evt escaleren van de ‘90-10%’ regeling en 

proberen de 10% als slotsom om te vormen tot 10% 

afleverdossier op de termijnen. 

• Bruto voorfinanciering 
projecten van 13%, iets lager 
dan het gemiddelde van de 
onderzochte projecten 

• Reden is de iets snellere 
betalingstermijn van de 
factuur (~5 dagen) tov het 
gemiddelde (~ 9 dgn) 

• Geen bankgarantie (meer)! 

1. ProRail Projecten

2. ProRail Projecten
13% van  de 

omzet
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2.4 Cijfers op een rij - Overzicht van de administratieve doorlooptijden naar OG
In # dagen en EUR K: ‘uitgevoerd werk’ vs ‘betaling ontvangst’

Figuur 1. RWS projecten (directie GPO)
(# dgn ‘uitgevoerd werk’ vs ‘ betaling’)

Figuur 2. RVB projecten
(# dgn ‘uitgevoerd werk’ vs ‘ betaling’)

Figuur 3. ProRail Projecten
(# dgn ‘uitgevoerd werk’ vs ‘ betaling’)

Figuur 4. RWS Onderhoud (directie PPO) 
(# dgn ‘uitgevoerd werk’ vs ‘ betaling’)

Figuur 5. RVB onderhoud
(# dgn ‘uitgevoerd werk’ vs ‘ betaling’)

Figuur 6. RWS projecten (directie GPO) 
(impact in EUR K en % bruto voorfin.)

Figuur 7. RVB projecten
(impact in EUR K en % bruto voorfin.)

Figuur 8. ProRail Projecten
(impact in EUR K en % bruto voorfin.)

Figuur 9. RWS Onderhoud (directie PPO) 
(impact in EUR K en % bruto voorfin.)

Figuur 10. RVB onderhoud
(impact in EUR K en % bruto voorfin.)

Gewogen 
gemiddelde: 

111 dgn

21% van  
de omzet

Gewogen 
gemiddelde: 

64 dgn

17% van  
de omzet

Gewogen 
gemiddelde: 

62 dgn

13% van  
de omzet

Gewogen 
gemiddelde: 

53 dgn

5% van  
de omzet

Gewogen 
gemiddelde: 

67 dgn

15% van  
de omzet
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Project Cash!

➢ 3. Project analyses (# 12 projecten)

*

Bevindingen en aanbevelingen Project Cash! |  9



#1. Project Kustversterking 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijkswaterstaat, GPO) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen

• Vrij vlot indienings-

afwikkelingstraject; 

• soms relatief lange 

periode voordat 

termijn wordt 

ingediend

• Meerwerk (1 vtw) 

duurde iets langer 

maar door beperkte 

omvang drukt het 

nauwelijks op 

voorfinanciering. 

Mogelijk versnellingspotentieel (Opdrachtnemer (ON) en Opdrachtgever (OG))

1. ON: Verkennen of vaker een PV kan worden ingediend; contract (91.1)  spreekt van 

4 termijnen per wp; nu vaak 2 of 3 termijnen gebruikt. 

2. ON: mogelijk dat verzoek PV op zelfde dag van einde termijn kan worden ingediend 

(nu ~ 4 dgn)?

3. ON: mogelijk dat de factuur sneller kan worden opgesteld en worden ingediend (nu 

~ 7 dgn)

4. OG: verkennen of factuur na goedkeuring hoeveelheden verstuurd kan worden, met 

autorisatie naar directie via e-billing portal? 

5. OG:  Bespreken of de factuur direct/eerstvolgende betaalronde betaald kan 

worden? 

6. Indien sprake van bankgarantie; dan afbouw van de garantie naar rato voortgang 

werk.

Lopend project, CW ~ 20 mln, geactualiseerde looptijd 10 maanden, beperkt meerwerk → ~ 13% aan bruto voorfinanciering ON tov omzet 
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40

€ 2615 /
13% omzet

€2599K

€167 K



#2. GVO (Groot Variabel Onderhoud), Zuid-Nederland

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijkswaterstaat, PPO) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen Mogelijk versnellingspotentieel ON en OG

Onderhoudswerkzaamheden, CW ca 10mln met ca EUR 5mln aan vtw’s → 14% aan bruto voorfinanciering

• Discussie met OG over inhoud 

(en acceptatie gronden) 

afleverdossier, waardoor dit 

in de praktijk einde 

contractjaar wordt ingediend 

(samen met Opleverdossier)

• Opdrachtverlening van VTW’s

duurt lang, mede vw groot 

aantal stakeholders. 

1. ON: VTW’s vaker (of altijd?) los van termijnen indienen; zodat zowel 

VTW’s als ‘reguliere’ betaalposten sneller afgewikkeld worden 

2. ON: ontwerp/voorbereidingskosten frequenter en sneller indienen 

3. ON/OG: Duidelijker afspraken maken over inhoud afleverdossier vs

opleverdossier, zodat afleverdossier sneller mogen worden ingediend.

4. ON/OG: bespreken of VTW;s voor 100% afgerekend kunnen worden bij 

visueel gereedmelden; genoeg zekerheden voor OG achter de hand (oa

2% opleverdossier)

5. OG: verkennen of betaling factuur nog sneller kan; bv na 2 a 3dgn kan (cf

ProRail)

6. Afbouw bankgarantie gedurende project. 

€ 2.355 K/
14% omzet

€ 468 K

€ 337 K

€ 48 K

€ 650 K

€ 129 K

* Op basis van analyse ontwerp kosten, betaalposten en een deel van de vtw’s

€ 722 K

518

66

53

80

423

399
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#3. BBV – diverse BBV werken in Zuid Holland 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (ProRail) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen

• Overzichtelijke en actuele 

termijnstaat; incl duidelijke 

planning van opleverdossier 

en deelopleveringen

• Afhandeling VTW’s buiten de 

termijn staat om, waardoor 

termijnen er relatief snel er 

door gaan. 

Mogelijk versnellingspotentieel ON en OG

1. ON: nagaan of de PV (bij visueel gereedmelden/ 85%) sneller (direct) na 

termijneinde kan worden ingediend.

2. ON: wellicht VTW’s in een apart overzicht bijhouden (onder de huidige 

TS) en met ON bespreken hoe goedkeuring van de VTW’s sneller kan 

verlopen?

3. ON: proberen elke termijn via een strak ritme in te dienen en niet te 

verzamelen waardoor PV verzoek per saldo sneller (direct na termijn 

einde) kan worden ingediend.

4. ON: verkennen of opleverdossiers en deelopleveringen sneller kunnen 

worden afgehandeld; nu lijken deze vaak gebundeld in een bepaalde 

termijn. 

Lopend project, CW ~ 9 mln , geactualiseerde looptijd 17 maanden, EUR 0,4 mln aan  VTW’s→ ~ 13 % aan bruto voorfinanciering ON tov omzet 

* Aanname: vtw’s zijn gemiddeld 2 weken afgerond voordat de PV aanvraag wordt gedaan; zodra PV 
binnen is wordt de factuur na 1 dag verstuurd en OG betaalt dan na 2 dagen gemiddeld.
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135

171

141

46

€ 1.122 K /
13% omzet

€ 106 K

€ 115K

€ 630 K

€ 278 K



#4. Rail project Noord Holland 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (ProRail) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen

• Startend project, 

uitvoering gepland in 

2022

• Er wordt een slotsom 

van 10% ingehouden 

op de termijnen

Mogelijke versnellingspotentieel (ON en OG)

1. ON/OG: bespreken en evt escaleren van de ‘90-10%’ regeling en proberen de 

10% als slotsom om te vormen tot 10% afleverdossier op de termijnen. 

2. Indien #1 lukt dan zorgdragen dat afleverdossier binnen 4 weken na einde 

werk wordt ingediend en zsm wordt goedgekeurd door OG. 

3. ON/OG: bespreken of OG bij uitvoering sneller akkoord kan geven op ‘90%-PV’ 

iz visueel gereedmelden (forse impact op liquiditeit)

4. ON/OG:  (bij een groter werk) bespreken om projectteam kosten vaker te 

declareren (bv om de 2 wkn)

€217 K /
13% omzet

€ 109 K

Recent gestart project, CW ~ 2 mln, ~ 20 maanden, nog geen VTW’s→ ~ 13% aan bruto voorfinanciering ON tov omzet 

€ 108 K

* Tot nu toe alleen projectteamkosten gedeclareerd; voor de uitvoering dezelfde indienings-, goedkeurings--, en betalingstermijnen 
aangehouden; planning van de termijnstaat als basis genomen
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#5. Utiliteitsproject Beheer en Onderhoud 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijksvastgoedbedrijf) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen

• Facturatie op 

kwartaalbasis, dat

wil zeggen dat werk 

gemiddelde 45 

dagen ‘op de plank’ 

ligt om te mogen

worden ingediend

• Betalingstermijn

nog op het 

wettelijke maximum 

van 30 dagen.

Verbeterpotentieel

1. ON/OG: bespreken of facturatie (iig voor periodieke stroom) op maand (en liever 

2 wekelijkse) basis mogelijk is en bv een grondige check op de uitvoering op 

kwartaalbasis. 

2. ON/OG: bespreken of RVB facturen direct kan betalen; goedkeuring is al 

verleend. Dit gebeurt bij andere RVB contracten al wel en ook RWS en ProRail 

hanteren geen betalingstermijn op de factuur meer.

3. ON: zorgen dat termijn direct op termijneinde wordt ingediend 

4. ON/OG: afstemmen dat OG al tijdens het werk meekijkt waardoor goedkeuring 

op PV versneld kan worden.

Lopend project, CW ~ 25 mln, looptijd 8 jaar, ~ca 2 mln aan variabele kosten → 21% bruto voorfinanciering tov omzet

* De totale doorlooptijden zijn geïnventariseerd obv de ontvangen documentatie. De precieze onderverdeling tussen ‘indienen PV’, 
‘goedkeuring PV’ en ‘opstellen factuur’ is indicatief.
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€ 116 K

€ 1.106K

€1.222 K 
/21%

111

111



#6. Utiliteitsproject - realisatie

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijksvastgoedbedrijf) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen

• Verstandig de slotsom van 5% te 

splitsen waardoor 4% al direct bij einde 

werk kan worden ingediend

• RVB is de factuur steeds sneller gaan 

betalen, soms al na 3 dagen! 

• Relatief snel indienings- en 

goedkeuringsproces van PV aanvragen 

voor de 95% termijn

• Periodieke betalingen op kwartaalbasis 

maar zeer beperkt in omvang 

waardoor nauwelijks impact op bruto 

voorfinanciering.

Verbeterpotentieel

1. ON: verkennen of de PV voor de ‘95%- termijn’ nog sneller 

kan worden ingediend; vw de relatief grote impact op de 

voorfinanciering. Nagaan of het verificatie rapport nog 

sneller verkregen kan worden

2. ON/OG: nagaan of OG al tijdens de nog meer kan 

meekijken waardoor PV afgifte (nog) sneller kan verlopen? 

3. ON: Nagaan of VTW’s sneller kunnen worden ingediend.

4. ON/OG: bespreken (bij een volgend project) of de dubbele 

garantstelling (zowel 5% inhouding als 5% bankgarantie) 

voorkomen kan worden.

Lopend project, CW ~ 40mln, geactualiseerde looptijd ~ 3  jaar, ~ EUR 5mln aan VTW’s → ~ 5 % aan bruto voorfinanciering ON tov omzet 

• Tav de VTW’s is de aanname gemaakt dat deze gemiddeld 2 maanden op de plank liggen voordat deze worden ingediend; 
• De bepaling van de doorlooptijden van de ‘95%-termijn’ is gebaseerd op het gemiddelde # dgn vanuit de  Termijnen 18 -35
• De Slotsom van 5% is in de TS gesplitst, waarbij de 4% bij einde werk wordt ingediend en 1% 6 wkn later bij de betaalpost 

opleverdossier 

99

51

42

272
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€ 2,572 K /5%

€  26K

€  477 K

€ 1,399 K

€ 671 K



#7. Recent vernieuwingsproject infra RWS

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijkswaterstaat, GPO) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige (deels beoogde) situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden) Opmerkingen

• Projectcontroller ON zorgt dat 

factuur altijd (!) op dezelfde dag als 

PV ontvangst wordt verstuurd ☺

• De 5% slottermijn heeft een 

behoorlijke impact op bruto 

voorfinanciering 

• VTW’s worden met reguliere 

termijnen ingediend; precieze datum 

van uitvoering van de VTWs is lastig 

te achterhalen; in berekening 

uitgegaan dat ze in de voorafgaande 

maand zijn uitgevoerd.

Verbeterpotentieel 

1. ON/OG: bespreken of 5% inhouding opleverdossier kan 

worden ingetrokken, aangezien  al sprake is van een 5% 

bankgarantie

2. ON: verkennen of PV van de reguliere termijn sneller na 

termijneinde kan worden ingediend

3. ON/OG: met OG bespreken of zij al tijdens de 

termijnperiode checks kunnen uitvoeren en de PV daardoor 

sneller kan worden goedgekeurd

4. ON/OG: Bespreken of VTWs in aparte termijnen/aparte PV 

aanvragen worden ingediend; vaak ook andere autorisatie 

lijnen (?)

Lopend project, looptijd ~ 20 maanden, ~ CW 15 ~ EUR 7 mln aan VTW’s→, ~ 18% bruto voorfinanciering ON tov omzet
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59

337

67

€2,677
18% omzet

€ 420K

€ 854 K

€ 1,403 K



#8. Infra project DBFM - onderhoudsperiode 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijkswaterstaat, PPO) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen Verbeterpotentieel

CW onderhoud ~ 2/2,5 mln p/jr ,  looptijd 16 jaar, ~ EUR 0,2 mln p/jr aan apart te verrekenen activiteiten  → ~ 29% aan bruto voorfinanciering ON tov omzet 

• Bijna ondoorgrondelijk contract qua 

bepaling van de vergoedingen 

• Door indiening op kwartaal basis ligt 

werk lang ‘op de plank’ te wachten 

om te mogen worden ingediend

• Lange indieningstermijnen voor BBV 

vergoeding agv afstemming over 

kortingen en boetepunten na afloop 

van het kwartaal met RWS.

* obv indicatieve aannames irt indiening- en goedkeuring van de PV aanvragen

1. ON/OG: met RWS bespreken of de na kwartaaleinde de 

standaard BBV vergoeding gelijk kan worden ingediend en 

dat gedurende de maand na het kwartaal de boete en 

kortingen worden besproken, welke dan in de volgende BBV 

aanvraag verwerkt worden (verschuiving van de verrekening 

van de kortingen en boetepunten met 1 kwartaal)

2. ON/OG: in verlengde van punt 1: verkennen of en hoe zowel 

de indiening van het BBV bedrag als de goedkeuring binnen 

1 werkweek na kwartaaleinde kan plaatsvinden 

3. ON/OG: verkennen of de betaaltermijn teruggebracht kan 

worden naar 3-5 dgn; dit in lijn met RWS en ProRail.

114

105

** Apart te verrichten werkzaamheden mbt reguliere calamiteiten; exclusief evt grote extra werkzaamheden

Bevindingen en aanbevelingen Project Cash! |  17

€ 725 K /
29 %

€  79 K

€ 646 K



#9. Water versterkingsproject rivieren 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijkswaterstaat, GPO) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen

• Max # betaalposten van 17 zorgt voor veel 

discussie tussen ON en OG (bv: wat te doen bij 

verschuivingen in de planning?)

• Relatief lange duur aanvraag PV voor ‘95%-

deel’; dit agv van termijnen 1 t/m 4 die 

gebundeld zijn ingediend. Daarna ging dit wel 

snel.

• Door vertraging project liggen damwanden, die 

ON dan al betaald heeft, gem. 5 maanden op 

de plank om te worden aangebracht (waarna 

pas betaling bij OG kan worden aangevraagd)

• Na indiening PV snelle afgifte PV en betaling 

door OG.

Verbeterpotentieel

1. ON/OG: bespreken of betaalposten in sub-delen kunnen 

worden ingedeeld; zodat een beter inzicht ontstaat in de 

planning van de afzonderlijke werkzaamheden, ook in het geval 

van vertraging. 

2. ON/OG: afspreken dat VTW’s apart/los van termijnstaat worden 

ingediend en in een apart overzicht worden bijgehouden 

3. ON: proberen de PV voor uitgevoerd werk binnen 3 dgn na 

termijn einde in te dienen

4. ON/OG; afspreken dat grote materialen bij levering door RWS 

worden betaald, evt in ruil voor bankgarantie of overdracht van 

eigendom.

Lopend project, CW ~ 100mln, geactualiseerde looptijd ~2 jaar → ~12% aan bruto voorfinanciering ON tov omzet 

197

61

437

62
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€ 13 K /
12% omzet

€ 6,8K

€ 1,0K

€ 10,2K

€ 5,2K



#10. Water/haven vernieuwingsproject 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen voor Opdrachtgever (Rijkswaterstaat, GPO ) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen

• Relatief lange duur aanvraag PV voor ‘95%-

deel’ (gem. 15 dgn) 

• (Logischerwijs) lange doorlooptijden voor de 

slotsom en afleverdossiers; maar door de 

beperkt grondslag hebben deze stromen 

geen groot beslag op de voorfinanciering.

Verbeterpotentieel (nieuw project)

1. ON: verkennen of de Proforma factuur altijd op 

termijneinde verstuurd kan worden.

2. ON/OG: bespreken of de PV na uitgevoerd werk  

(‘95%-deel’) sneller goedgekeurd kan worden, bv door 

al overleg over PV aanvraag gedurende de termijn 

3. ON: verkennen of afleverdossiers sneller ingediend 

kunnen worden; nu verzameld in enkele termijnen. 

Hoewel liq. Impact beperkt versterkt dit de relatie met 

OG doorgaans. 

€ 1,794  K
10% omzet

€ 131 K

€ 230 K

€ 1,433 K

Lopend project CW ~ 20 mln, geactualiseerde looptijd 26 maanden → ~ 10% aan bruto voorfinanciering ON tov omzet 
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143

376

49



#11. Infra/Water vernieuwingsproject haven 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijkswaterstaat, GPO) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen Verbeterpotentieel

€ 12,476-/
21% omzet

€ 877 K

€ 596 K

€ 5,780 K

Lopend project, CW ~ 50 mln, geactualiseerde looptijd ~ 3 jr, ~ EUR 7m aan VTW’s→ ~ 21% aan bruto voorfinanciering ON tov omzet 

• Hoge voorfinanciering ON; mn
door lange doorlooptijden ‘95%-
termijn’ en VTWs

• Achterliggende reden is dat de 
planning geregeld moet worden 
vernieuwd (op verzoek van OG 
en ook bij kleine aanpassingen); 
waarbij de goedkeuring door 
OG van de nieuwe planning lang 
duurt en in de tussentijd de 
betalingen ophoudt.

1. ON/OG: bespreken om de planning alleen aan te passen bij substantiële 
wijzigingen; gelet op de lange doorlooptijd van het goedkeuren van een 
aangepaste planning. Ook verkennen hoe een aangepaste sneller goedgekeurd 
kan worden; dan wel dat de betalingen nog wel doorgang vinden.

2. ON/OG: bespreken hoe de 95% (verder; zie #1) sneller kan worden ingediend en 
worden goedgekeurd; bv doordat:
- OG tijdens de lopende maand al meeloopt op het werk en de concept PV 
aanvraag dan al bespreekt 
- dat bij kleine discussies de PV wel goedgekeurd wordt en dat evt aanpassingen 
de volgende maand worden gedaan.

3. ON/OG: verkennen hoe VTW’s sneller officieel kunnen worden goedgekeurd 
zodat evt aanpassingen in de planning sneller in gang kunnen worden gezet en 
vertraging zo veel mogelijk voorkomen wordt.

4. ON/OG: afspreken dat bankgarantie wordt afgebouwd tijdens de rit.

178

281

620

86

• Indiening PV obv voortgang werk van de betaalposten, waarbij de werkzaamheden uit de bp lineair over de periode zijn verdeeld 
• Indiening verzoek PV bij het Afleverdossier is gebaseerd op het gemiddeld aantal mnd dat aan een BP wordt gewerkt, waarna het afleverdossier van deze 

bp wordt ingediend 

€ 5,222 K
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#12. GVO (Groot Variabel Onderhoud), Midden/Zuid-west-Nederland 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijkswaterstaat, PPO) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen

• ‘95%-termijn betaling’ gaat vlot

• Opleverdossier is gesplitst in 2 

x1%, waarbij 1% halverwege het 

project is ingediend. 

• VTW afwikkeling (mn de 

indiening na afronding 

werkzaamheden) duurt erg lang 

en drukt op voorfinanciering vw

forse omvang vtw’s. 

Verbeterpotentieel

1. ON/OG: hoewel 95% afwikkeling snel gaat, drukken alle dagen op de 

voorfinanciering agv grote volume; verkennen of OG de PV nog 

sneller kan afgeven, bv door deze al tijdens de maand (grotendeels) 

te bespreken en af te stemmen 

2. ON/OG: verkennen of VTW’s (vaker) los van de termijnen kunnen 

worden ingediend, danwel dat de goedkeuring door OG van de 

afgeronde werkzaamheden sneller kan plaatsvinden.

Lopend project, CW ~ 7 mln, looptijd ~ 24 maanden, ~ EUR 7 mln VTW’s→ ~7 % aan bruto voorfinanciering ON tov omzet 

* VTW berekening obv een selectie van de VTW’s ; 
‘afgerond werk’ bij Afleverdossier bepaald obv normaalverdeling in relatie tot de gemiddelde periode van de betaalposten

€ 1,431 K /
7 % omzet

€ 55 K

€ 686 K

€ 116 K

€576 K
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67

98

310

32



Project Cash! 

➢ Bijlage (Leeswijzer)

*
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I. LEESWIJZER 

Figuur 1. Diverse zekerheidstellingen vanuit Opdrachtgever (Rijkswaterstaat) Figuur 2. Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in # dgn: betaling tov uitgevoerde werkzaamheden)*

Figuur 3.  Admin. Doorlooptijden huidige situatie (in EUR dzd: betaling  tov uitgevoerde werkzaamheden Opmerkingen

•Vrij vlot indienings-

afwikkelingstraject; 

• soms relatief lange 

periode voordat 

termijn wordt 

ingediend

•Meerwerk (1 vtw) 

duurde iets langer 

maar door beperkte 

omvang drukt het 

nauwelijks op 

voorfinanciering. 

Mogelijk versnellingspotentieel (Opdrachtnemer (ON) en Opdrachtgever (OG))

1. ON: Verkennen of vaker een PV kan worden ingediend; contract (91.1)  spreekt 

van 4 termijnen per wp; nu vaak 2 of 3 termijnen gebruikt. 

2. ON: mogelijk dat verzoek PV op zelfde dag van einde termijn kan worden 

ingediend (nu ~ 4 dgn)?

3. ON: mogelijk dat de factuur sneller kan worden opgesteld en worden ingediend 

(nu ~ 7 dgn)

4. OG: verkennen of factuur na goedkeuring hoeveelheden verstuurd kan worden, 

met autorisatie naar directie via e-billing portal? 

5. OG:  Bespreken of de factuur direct/eerstvolgende betaalronde betaald kan 

worden? 

6. Indien sprake van bankgarantie; dan afbouw van de garantie naar rato 

voortgang werk.

€ 2615 /
13% omzet

€2599K

€167 K

43

40

Figuur 1 geeft een 
inventarisatie (van een 
selectie) van de zekerheden 
die opdrachtgever stelt. 

Figuur 2 brengt het aantal 
dagen in kaart tussen 
‘uitgevoerd werk’ en 
‘betaling op de bank’; dit 
voor de relevante 
betaalstromen in het 
project. 

Figuur 3 rekent de ‘doorlooptijden’ uit figuur 
2 door op de impact op liquiditeit.
Uitgangspunt is dat elke dag dat de 
aannemer zijn geld eerder ontvangt, hij dit 
niet extern hoeft te lenen.
Qua berekening wordt de omzet gedeeld 
door 365 dagen en verrekend met de 
looptijd van het project en de dagen 
doorlooptijd.

De laatste 2 blokken 
beschrijven enkele 
relevante opmerkingen bij 
het project en het evt
verbeterpotentieel dat ON 
en/of OG nader zou kunnen 
verkennen om tot kortere 
doorlooptijden te komen.
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II. Verdeling van de projecten in scope (naar aannemer en naar opdrachtgever)
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Figuur 1 : Onderverdeling van de 12 projecten in scope naar aannemer Figuur 2 : Onderverdeling naar opdrachtgever
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