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Elektronische facturatie: 

VERPLICHT? 
 

Een Koninklijk Besluit van 9 maart 2022 "tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor 

de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en 

concessieovereenkomsten" is enkele weken geleden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  

 

Dit kondigt aan dat het gebruik van elektronische facturering bij overheidsopdrachten binnenkort verplicht 

zal worden gesteld. 

  

Bij wijze van inleidende opmerking zij 

opgemerkt dat onder "elektronische 

facturering" wordt verstaan facturering in de 

zin van Richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014.  

Het gaat dus niet om een factuur in pdf-

formaat.  

 

Momenteel zijn aanbesteders verplicht deze 

methode te aanvaarden (naast facturen op 

papier en/of in pdf-formaat, als zij deze twee 

formaten nog toestaan), maar zij wordt niet 

opgelegd (met andere woorden, de keuze van 

deze factureringsmethode wordt aan de 

aanbesteder overgelaten).  

 

Geleidelijke inwerkingtreding 

 

De inwerkingtreding van deze verplichting 

(d.w.z. dat elektronische facturering de enige 

toegestane factureringsmethode wordt) zal 

pas over enkele maanden gebeuren, en niet 

voor alle overeenkomsten tegelijk.  

 

Het volgende werd bepaald:  
- Voor opdrachten waarvan de geraamde 

waarde de drempel voor Europese 

bekendmaking bereikt, bekendgemaakt1 

vanaf 1 november 2022  

- Voor opdrachten met een geraamde 

waarde tussen 30 000 euro excl. btw en de 

drempel voor Europese bekendmaking, 

bekendgemaakt vanaf 1 mei 2023 

- Voor opdrachten met een geraamde 

waarde tussen 3 000 euro excl. btw en 30 

 
1 Onder "bekendgemaakt" verstaan we de bekendmaking 

van een aankondiging van een opdracht of de verzending 

000 euro excl. btw, bekendgemaakt vanaf 1 

november 2023 

 

Er zal geen verplichting zijn voor opdrachten 

van minder dan 3.000 euro (tenzij de 

regelgeving verandert, natuurlijk).  

 

Opmerking: de in aanmerking te nemen datum 

is de datum waarop het contract van start gaat, 

niet de datum van facturering!  Zo kunnen voor 

een Europees opdracht die vóór 1 november 

2022 van start is gegaan, gedurende de gehele 

uitvoering papieren of pdf-facturen worden 

gebruikt, ongeacht de datum van deze 

facturen!  

 

Geen grote veranderingen op dit moment  

 

Voor opdrachten met een geraamde waarde 

onder de drempel voor Europese 

bekendmaking hebben de aanbesteders enige 

tijd om zich voor te bereiden.  

 

Voor opdrachten met een geraamde waarde 

boven deze drempel, waarvan de 

voorbereiding vaak vele weken in beslag neemt 

en die op het moment van schrijven 

waarschijnlijk al in voorbereiding zijn, moet 

erop worden toegezien dat de 

factureringsclausule gerespecteerd kan 

worden.  

 

En zoals bij elke wijziging van de regelgeving 

kunnen we vele publicaties verwachten 

voordat de verplichting in werking treedt.   

 

van een uitnodiging tot inschrijving, wanneer geen 

bekendmaking is vereist 
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… maar …  

 

Wij merken op dat het KB van 9 maart 2022 

geen bijzondere regeling bevat voor 

raamovereenkomsten en de daaruit 

voortvloeiende opdrachten (of "opdrachten die 

op de raamovereenkomst gebaseerd zijn").  Er 

wordt enkel verwezen naar opdrachten die zijn 

"bekendgemaakt", "hadden moeten worden 

bekendgemaakt" of het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een "aanvraag tot deelneming". 

Toch zijn veel vervolgopdrachten onderworpen 

aan een dergelijke "uitnodiging tot inschrijving".  

 

Aanbesteders die momenteel opdracht-

documenten voor raamovereenkomsten 

opstellen, zullen ervoor moeten zorgen dat 

hun documenten in overeenstemming kunnen 

worden gebracht met de toekomstige 

verplichting, met betrekking tot 

vervolgopdrachten die worden gestart na de 

inwerkingtreding van de verplichting, hoewel 

de raamovereenkomst vóór die datum zou zijn 

gestart.  

 

Voor deze raamovereenkomsten stellen wij 

twee mogelijkheden voor: 
- Een eerste mogelijkheid is elektronische 

facturering op te leggen als de enige 

factureringsmethode voor alle 

vervolgopdrachten. Er bestaat echter een 

reëel risico dat de ondernemers nog niet 

klaar zijn.  

- Een andere mogelijkheid is een 

uitdovingsclausule op te nemen, zodat de 

facturatie voor de eerste 

vervolgopdrachten op papier of in pdf-

formaat kan gebeuren en voor de volgende 

vervolgopdrachten in elektronisch formaat 

moet gebeuren. Bij wijze van voorbeeld 

geven wij u een clausule mee die is 

opgenomen in een raamovereenkomst met 

meerdere deelnemers, zonder nieuwe 

inmededingingstelling, waarvan de 

vervolgopdrachten beurtelings worden 

verdeeld tussen de twee weerhouden 

deelnemers: 

 

Elektronische facturering 

Overeenkomstig het KB van 9 maart 2022 tot 
vaststelling van de modaliteiten aangaande de 
verplichting voor de ondernemers op het gebied van 
de elektronische facturering in het kader van 
overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, 
wordt elektronische facturering (in de zin van 
richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014) verplicht 
voor de volgende vervolgopdrachten:  
 
- Vervolgopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk  
is aan of groter dan EUR 30.000 exclusief BTW en die vanaf 
1 mei 2023 van start gaan  

- Vervolgopdrachten met een geraamde waarde van 
minder dan EUR 30.000 exclusief BTW die vanaf 1 
november 2023 van start gaan 

 
A contrario, de facturatie van vervolgopdrachten 
die vóór deze data van start zijn gegaan - ongeacht 
hun geraamde waarde of de datum van de factuur - 
valt daarentegen niet onder de verplichting; 
hetzelfde geldt voor vervolgopdrachten met een 
geraamde waarde van minder dan 3.000 euro 
exclusief BTW. Voor deze opdrachten is het slechts 
een mogelijkheid. 

 

 

 

 

 

HEBT U NOG VRAGEN?  

ONZE EXPERTS KUNNEN U ZEKER VERDER HELPEN! AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN: 
Bjorn Demeulenaere      Erik Van Eecke 

Senior Partner       Managing Partner 

bjorn@tenderexpert.be      erik@tenderexpert.be 

0497 85 45 90       0495 62 93 32 

 

Belangrijke juridische kennisgeving - Disclaimer 

Hoewel bij de realisatie van deze nieuwsbrief een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan 

voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en kan hieruit geen 

aansprakelijkheid voortvloeien. De gebruiker van deze nieuwsbrief erkent en aanvaardt, door de loutere aanwending van de 

inhoud ervan, voormelde afwijzing van aansprakelijkheid. 
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