
BESLISSINGSBOOM BETALING 
OVERHEIDSOPDRACHTEN 

 
 
 
VOORAFGAANDE OPMERKING 
 
De bijlage bij het KB van 26 september 1996 (+ latere wijzigingen) bevat de Algemene 
Aannemingsvoorwaarden (AAV) die van toepassing zijn op een overheidsopdracht. Voor wat 
de betaling van een overheidsopdracht betreft, zitten de nodige bepalingen vervat in het 
artikel 15 van die AAV. 
 
Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 3 van het KB van 26 september 1996 dient 
volgend onderscheid gemaakt te worden: 
 

- Voor alle opdrachten met een bedrag hoger dan 5.500 euro (zonder BTW), is het 
artikel 15 van de AAV sowieso toepasselijk en gelden dus steeds de bepalingen van 
dat artikel 15 voor de betaling van de facturen (art. 3 §1 en §2 van KB). 

 
- Voor de opdrachten met een bedrag gelijk aan of kleiner dan 5.500 euro (zonder 

BTW), is het artikel 15 van de AAV niet automatisch van toepassing (art. 3 §3 van het 
KB). Voor deze opdrachten kan de overheid evenwel – en dit is trouwens 
aangewezen – bij het sluiten van het contract uitdrukkelijk bedingen dat artikel 15 van 
de AAV toch toepasselijk zal zijn voor de betaling van de facturen. 

 
 
FASE 1 
 
Wat is het BEDRAG van de factuur? 
 
Is de factuur groter dan 5.500 euro zonder BTW? 
Dan zijn de bepalingen van artikel 15 van de AAV van toepassing → zie Fase 2 hierna. 
 
Is de factuur kleiner dan 5.500 euro zonder BTW?  
In dit geval kunnen zich volgende mogelijkheden voordoen: 
 

- Ofwel gaat het om een tussentijdse betaling (zoals de betaling van een maandelijkse 
werkenstaat in het kader van een bestek). Het totale bedrag van de gehele opdracht 
zal zich dan waarschijnlijk boven de 5.500 euro situeren. Indien de tussentijdse 
betaling kadert in een grotere opdracht van meer dan 5.500 euro, gelden voor die 
tussentijdse betaling (ook al bedraagt deze minder dan 5.500 euro) wél de 
bepalingen van artikel 15 van de AAV → zie Fase 2 hierna. 

 
- Ofwel gaat het om een éénmalige betaling, nl. de gehele opdracht die in één keer en 

dus via één factuur betaald wordt. In dit geval dient er nagegaan te worden of bij het 
afsluiten van het contract (opdracht) eventueel uitdrukkelijk werd gesteld dat het 
artikel 15 van de AAV van toepassing zou zijn voor de betaling van de facturen: 

• Indien artikel 15 AAV toepasselijk werd verklaard, gelden uiteraard de 
bepalingen van dit artikel → zie Fase 2 hierna. 

• Indien het artikel 15 AAV niet uitdrukkelijk van toepassing werd verklaard, 
betekent dit dat de overheid de opdracht toegewezen en aanvaard heeft 
tegen de factuurvoorwaarden van de firma. In dit geval zijn dus de 
factuurvoorwaarden van de firma van toepassing. Deze voorwaarden, 



waaronder de toegestane betaaltermijn, staan meestal vermeld op de 
keerzijde van de factuur.  

 
FASE 2 
 
BETAALTERMIJNEN van artikel 15 AAV 
 
 
Eerste stap : Gaat het om een opdracht van DIENSTEN, van LEVERINGEN of van 
WERKEN? 
 
 
Tweede stap – A : Het is een opdracht van DIENSTEN 
 

Is het een dienst dan is de betaaltermijn 50 kalenderdagen. 
De startdatum is in principe de ontvangst van de schuldvordering (en eventueel de 
andere, door het bestek vereiste documenten), maar het bestek kan dit anders regelen 
(bvb. vanaf ontvangst van factuur), de besteksbepalingen dienen daarom aandachtig 
nagelezen te worden. 
 

Tweede stap – B : Het is een opdracht van LEVERINGEN 
 

Is het een levering dan is de betaaltermijn 50 kalenderdagen. 
De startdatum is het einde van de keuringsformaliteiten (PV binnen 15 dagen na 
leveringsdatum op te maken) op voorwaarde dat de overheid bij het einde van de keuring 
in het bezit is van de factuur (en eventueel andere, door het bestek vereiste 
documenten), zoniet loopt de termijn slechts vanaf de ontvangst van de factuur (of de 
andere vereiste documenten). 
Als het gaat om een in de tijd gespreide levering, is de startdatum het einde van de 
laatste keuringsformaliteiten van elk van de deelleveringen. 

 
Tweede stap – C : Het is een opdracht van WERKEN 
 
De aannemer dient een gedagtekende en ondertekende schuldvordering over te maken, die 
een gedetailleerde staat van werken bevat (=rechtvaardiging van de werken) van de periode 
waarover de betaling betrekking heeft.  
 

- Is het een tussentijdse betaling?  
 
Vanaf de ontvangst van de schuldvordering beschikt de overheid over een termijn 
van 60 kalenderdagen om: 

o de werkenstaat te controleren en te verbeteren; 
o het PV met het verschuldigde bedrag op te maken; 
o dit PV naar de aannemer te sturen met de vraag de factuur binnen 5 

kalenderdagen in te dienen; 
o te betalen. 

De betaaltermijn van 60 kalenderdagen wordt eventueel verlengd met het aantal 
dagen dat de aannemer zijn factuur te laat indiende (dus het aantal dagen dat de 
toegestane termijn van 5 kalenderdagen werd overschreden).  

 
- Is het een saldobetaling of een betaling in één keer? 

 
Vanaf de ontvangst van de schuldvordering heeft de overheid vooreerst een 
takentermijn van 30 kalenderdagen om: 

o de werkenstaat te controleren en te verbeteren; 



o het PV met het verschuldigde bedrag op te maken; 
o dit PV naar de aannemer te sturen met de vraag de factuur binnen 5 

kalenderdagen in te dienen. 
Vanaf dag 31 beschikt de overheid dan nog over een betaaltermijn van 60 
kalenderdagen.  
Er dient dus binnen 90 kalenderdagen na ontvangst van de schuldvordering betaald 
te worden. 
De betaaltermijn wordt eventueel verlengd met het aantal dagen dat de aannemer 
zijn factuur te laat indiende (dus het aantal dagen dat de toegestane termijn van 5 
kalenderdagen werd overschreden). 
 
 

Derde stap : Betaling bij BESLAG of VERZET 
 
In dit geval beschikt de overheid over een supplementaire betalingstermijn van 15 
kalenderdagen nadat het betalingsbeletsel is opgeheven. 
Ook al is de normale betalingstermijn van 50, 60 of 90 dagen reeds verstreken, na de 
opheffing van het beslag/verzet heeft de overheid nog een extra termijn van 15 
kalenderdagen om te betalen.  


