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OVERHEIDSOPDRACHTEN : Tijdelijke maatregel om 
voorschotten te krijgen. 

De recente oorlog in Oekraïne en de diverse sancties die genomen werden tegen Rusland hebben 
ertoe bijgedragen dat heel wat ondernemingen liquiditeitsproblemen ondervinden.  

In die economische context werd het aangewezen geacht om  de mogelijkheid te creëren  om 
ondernemingen te ondersteunen  door middel van de toekenning van een voorschot. Hierdoor kunnen 
problemen op het vlak van financiering worden aangepakt en kunnen niet alleen faillissementen 
vermeden worden, maar kan ook de continuïteit van de opdrachten gevrijwaard blijven. 

Het koninklijk besluit van 29 november 2022 treedt in werking op 19 december 2022 en houdt op van 
toepassing te zijn op 31 december 2023.  

Deze nieuwe regeling is van toepassing op nieuwe opdrachten, maar ook op opdrachten in uitvoering. 

 

Toepassingsgebied 

Deze tijdelijke regeling is van toepassing op : 

• Alle overheidsopdrachten in de klassieke en speciale sectoren (uitzondering : opdrachten 
die niet onderworpen zijn aan het beginsel van betaling voor verstrekte en aanvaarde 
prestatie.) 

• Alle overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied 

• NIET :  

o Niet op de concessies die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 17 juni 
2016 betreffende de concessieovereenkomsten 

o Wanneer de uitvoeringstermijn van de overheidsopdracht korter is dan twee 
maanden. 

o Op raamovereenkomsten, MAAR WEL op opdrachten gebaseerd op die 
raamovereenkomst 

De aanbesteder beslist 

De aanbesteder verkrijgt de mogelijkheid om een voorschot toe te kennen van maximum twintig 
procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, inclusief belasting over de toegevoegde waarde.  

De aanbesteder bepaalt het bedrag van het voorschot. 
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Toepassing op de lopende opdrachten 

1. De aanvraag 

De aanbesteder kan een voorschot toekennen volgens de hierna bepaalde modaliteiten, zelfs indien 
de opdrachtdocumenten niet in deze mogelijkheid voorzien. 

 

• De betaling van het voorschot is onderworpen aan het indienen door de opdrachtnemer van 
een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag.  

• Deze aanvraag bevat alle elementen die nodig zijn om de betaling te kunnen verrichten 

• Deze aanvraag is niet nodig indien de opdrachtgever reeds over de nodige gegevens beschikt. 

2. De terugbetaling 

• De terugbetaling van het voorschot wordt verrekend met de bedragen die verschuldigd zijn 
aan de opdrachtnemer, volgens het ritme en de modaliteiten als voorzien in de 
opdrachtdocumenten. 

• In afwezigheid van bepaling in de opdrachtdocumenten, wordt de terugbetaling van de eerste 
helft van het voorschot verrekend met de aan de opdrachtnemer verschuldigde sommen, 
wanneer de waarde van de uitgevoerde prestaties dertig procent van het oorspronkelijke 
opdrachtbedrag bereikt en wordt de terugbetaling van de tweede helft van het voorschot 
verrekend met de aan de opdrachtnemer verschuldigde sommen wanneer de waarde van de 
uitgevoerde prestaties zestig procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag bereikt. 

Toepassing op nieuwe opdrachten 

1. De aanvraag 

De aanbesteder kan, voor de nieuwe opdrachten en  voor zover hij dit voorziet in de 
opdrachtdocumenten, een voorschot toekennen. Indien dit niet werd voorzien kan geen voorschot 
toegekend worden. In het andere geval dient wel een voorschot te worden toegekend. 

Indien de aanbesteder gebruik maakt van deze mogelijkheid, voegt de opdrachtnemer alle elementen 
die nodig zijn om de betaling van het voorschot te kunnen verrichten, reeds bij de offerte toe. 

De terugbetaling van het voorschot wordt verrekend met de bedragen die verschuldigd zijn aan de 
opdrachtnemer, volgens het ritme en de modaliteiten als voorzien in de opdrachtdocumenten. 

2. De terugbetaling 

De terugbetaling van het voorschot wordt verrekend met de bedragen die verschuldigd zijn aan de 
opdrachtnemer, volgens het ritme en de modaliteiten als voorzien in de opdrachtdocumenten. 
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Bedrag van het voorschot 
1. Het voorschot bedraagt maximaal 20% van het opdrachtbedrag. 

2. Wanneer de looptijd van de opdracht meer dan twaalf maanden bedraagt wordt voor de 
berekening van het voorschot als referentie een bedrag genomen dat gelijk is aan twaalf keer 
het oorspronkelijke opdrachtbedrag, gedeeld door de in maanden uitgedrukte looptijd van de 
opdracht.  

3. In het geval van een opdracht van onbepaalde duur, wordt voor de berekening van het 
voorschot als referentie het oorspronkelijke maandelijkse opdrachtbedrag vermenigvuldigd 
met twaalf genomen.  

4. Indien de opdracht echter gesloten wordt tegen globale prijslijst voor onbepaalde duur is 
er geen oorspronkelijk maandelijks opdrachtbedrag gekend. In dat geval wordt de algemene 
regel gevolgd en bedraagt het voorschot maximum twintig procent van het oorspronkelijke 
opdrachtbedrag. 

Betaling van het voorschot 

Indien een voorschot wordt toegekend, dan vindt de betaling hiervan plaats binnen een termijn van 
dertig kalenderdagen vanaf de beslissing tot toekenning van het voorschot, dan wel, indien reeds in de 
opdrachtdocumenten werd aangegeven dat de aanbesteder een voorschot toekent, vanaf de sluiting 
van de opdracht, in beide gevallen voor zover de aanbesteder over alle elementen beschikt om tot 
uitbetaling te kunnen overgaan 

Bij te late betaling is de interest in overheidsopdrachten van toepassing 

Mogelijke sanctie 

De betaling van het voorschot kan worden geschorst indien vastgesteld wordt dat de opdrachtnemer 
zijn contractuele verplichtingen niet nakomt 

Inwerkingtreding en einddatum 

De nieuwe bepalingen treden inwerking op 19 december 2022 en eindigen op 30 december 2023 
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