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Actualiteiten uit de sector

Verduurzaming en digitalisering, 
de meest herhaalde termen in 
de bouwsector (los van de stij-
gende materiaalprijzen). In het 
licht van die digitalisering heeft 
de wetgever beslist een ver-
plichting in te voeren om, in het 
kader van overheidsopdrachten 
en concessies, facturen elektro-
nisch te verzenden aan de aan-
bestedende overheid.

Op 31 maart laatstleden is er een 
belangrijk Koninklijk Besluit ver-
schenen in het Belgisch Staatsblad.  
Tot nu toe werd er vaak gesproken 
over de invoering van een verplichte 
elektronische facturatie, maar in het 
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 ka-
der van overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten is de 
verplichting realiteit geworden. En-
kel de minieme overheidsopdrach-
ten en concessieovereenkomsten 
ontsnappen aan de verplichting, 
zijnde overheidsopdrachten en con-
cessieovereenkomsten waarvan de 
geraamde waarde lager is dan of 
gelijk is aan € 3 000 (exclusief btw). 
Een voorwaarde opdat er effectief 
sprake is van de verplichting om als 
aannemer uw factuur elektronisch 
te verzenden, is dat die verplichting 
dient opgenomen te worden in de 
opdrachtdocumenten.

Vermits dit toch een aanzienlijke 
wijziging teweegbrengt, is ervoor 
geopteerd in drie fasen te werken. 

De grootte van de werf bepaalt 
vanaf wanneer de verplichting zal 
gelden. Een eerste fase is voorzien 
vanaf 1 november 2022 en geldt 
enkel voor de opdrachten bekend-
gemaakt vanaf die datum waarvan 
de waarde minstens gelijk is aan de  
Europese drempelbedragen. De 
tweede fase is voorzien voor op-
drachten bekendgemaakt vanaf 
1 mei 2023 waarbij de geraamde 
waarde minstens € 30 000 000 be-
draagt. Voor alle overige opdrachten 
(de derde fase), behalve bij toepas-
sing van de hierboven vermelde  
‘de-minimisregel’ van € 30 000, 
geldt de verplichting bij opdrachten 
bekendgemaakt vanaf 1 november 
2023.

Een kleine kanttekening is wel dat 
dat de aanbestedende overheid de 
mogelijkheid bezit om af te wijken 
van de gefaseerde inwerkingtreding. 
Men kan een vroegere datum hante-
ren op voorwaarde dat die gecom-
municeerd wordt in de opdrachtdo-
cumenten. Bijgevolg is het tijdens de 
overgangsperiode steeds aangewe-
zen de opdrachtdocumenten gron-
dig te controleren op dit vlak. 

Elektronische facturatie 
bij overheidsopdrachten: 
binnenkort verplicht




