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Inho
ouding
gsplicht voo
or RSZ
Z- en fiiscale schulden
bij a
aannem
mers
De ondern
nemingen hebben
h
een
n inhoudin
ngsplicht te
en aanzien van aanneemers die RSZR
schulden o
of fiscale schulden
s
he
ebben. Hett speelt daa
arbij geen rol of de aaannemer al
a dan niet
geregistree
erd is.
Bij de beta
aling van (e
een gedeeltte van) de werken mo
oet u dus steeds
s
nagaaan of de aannemer
a
o
op
dat ogenbllik sociale of fiscale schulden
s
h
heeft. We stellen vast dat er nog
g veel ondu
uidelijkheid
d
bestaat ov
ver deze verplichting, zowel ove
er de manie
er waarop deze
d
moet toegepast worden als
s
over de aa
annemers waarvoor
w
deze
d
verplic
chting geld
dt. Het niet verrichten
n van deze inhouding
kan voor u
uw onderne
eming zeerr vervelend
de financiëlle gevolgen
n hebben.
Regelgeving
De inhoudingsplicht voorr de RSZ wo
ordt geregeld in artikel 30
0bis van de wet
w van 27 ju ni 1969 . De
e inhoudings-plicht voor fiscale schuld
den wordt geregeld in artiikel 402 en 403
4 van het WIB
W (Wetboeek inkomsten
nbelastingen).
Voor wie ge
eldt de inhoudingsplich
ht ?
De regeling heeft betrekking op elke opdrachtgevver die een aannemer werken
w
laat uiitvoeren die betrekking
hebben op h
het bouwen, verbouwen, afwerken, in
nrichten, hers
stellen, onderhouden, rei nigen en afb
breken van
een onroere
end goed. Ditt geldt evenz
zeer voor aan
nnemers ten aanzien van
n hun onderaaannemers. Natuurlijke
N
personen die
e enkel voor privédoelein
nden handele
en vallen nie
et onder de in
nhoudingspliccht.
Let goed op
p : Het gaat niet enkel om
o de tradittionele bouw
waannemers
s, ook kuis-- en onderho
oudsfirma’s
s
vallen onde
er de inhoud
dingsplicht. Vanaf 1/9/2 013 vallen ook
o bewakin
ngsfirma’s (P
PC 317.000)) onder
deze regelin
ng, vanaf 1/11/2013 bed
drijven uit de
e vleesverw
werkende sector (Slachtten, uitsnijden en
bereiding v
van vlees en vleesprod
ducten )
Hieronder viindt u een lijsst met activiteiten die ond
der de inhoudingsplicht vallen
v
:
- Watterbouwkund
dige werken, zee – en stro
roomwerken
- Gron
ndwerken
- Slop
pingswerken
- Metssel – en beto
onwerken
- Legg
gen van kabels en divers
se leidingen
- Voe
egwerken
mer – en sch
hrijnwerk en metalen sch
hrijnwerk
- Timm
- Dakkbedekken en
n isolatie teg
gen vochtighe
eid
- Thermische en/o
of geluidsisollatie
atsing van prrefabelementten
- Plaa
- Plaa
atsen van ho
outen voorwe
erpen of prod
ducten
- Glasswerken
- Stukkadoorswerkken
- Werrken die verb
band houden
n met het sch
hilderen, stoff
fferen en beh
hangen
- Resstauratiewerkken
- Stee
en – en marm
merwerken
- Muu
ur – en grond
dbekledingsw
werken (met uitzondering
g van hout)
- San
nitaire installa
aties, centrale verwarmin
ng, loodgieterrs - en zinkw
werk, aanleg vvan buizen en
e leidingen
- Insta
allatie van stteigers
- Meta
aalconstructiies en metalen kunstwerk
rken
- Werrken aan weg
gen
- Bou
uw van niet-m
metalen kuns
stwerken
- Spo
oorlijnwerken
- Elekktrotechnisch
he werken
- Aan
nleg en onderrhoud van diiverse terrein
nen
- Land
dbouwwerke
en
- Schoonmaak – en
e onderhou
udswerken
- Spe
eciale Installa
aties
- Bew
waking- en to
oezichts-diensten
Voka is niet verrantwoordelijk vo
V
oor eventuele onjuistheden
o
als gevolg van de samenvatting en
e interpretatie
v wetteksten.. De enige rechttsgeldige versie
van
e is die zoals ve
erschenen in hett Belgisch Staattsblad.
Laatstee update : 22/08
8/2013
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Wat houdt d
de inhoudin
ngsplicht in ?
Indien op he
et ogenblik va
an de betalin
ng van een fa
actuur uw aa
annemer schulden heeft bbij de RSZ moet
m
u 35% van
v
het factuurbe
edrag excl. BTW
B
inhoude
en en doorstturen aan de RSZ (IBAN:: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQB
BEBB)
Indien op he
et ogenblik va
an de betalin
ng van een fa
actuur uw aa
annemer fisca
ale schuldenn heeft, moett u 15% van
het bedrag vvan de factuu
ur (exclusief BTW) inhoud
den en dit be
edrag doorsttorten aan dee FOD Finan
nciën,
Ontvangkantoor Brussel 3 en bijzond
dere inningen
n (IBAN: BE3
33 6792 0023 2046 ; BIC
C: PCHQBEB
BB).
Voorziene s
sancties
Indien u de vverplichte inh
houding voorr de RSZ nie
et verricht, moet u aan de
e RSZ niet al leen het vers
schuldigde
bedrag maar daarboveno
op hetzelfde bedrag als b
boete betalen. Ook voor de verplichtee inhouding voor
v
fiscale
schulden ge
eldt dat u naa
ast het versch
huldigde bed
drag, hetzelfd
de bedrag als boete diennt te betalen.
Hoe weet u of een inho
ouding nodig
g is ?
Op de website www.socialsecurity.be
e vindt u een
n online tool om
o na te gaa
an of een aaannemer onder deze
regelgeving valt en of u de
d inhouding
g al dan niet moet doen.
Kies op de w
website : Aan
nnemers onroerend goed
d-Inhoudsplic
cht (artikel 30
0bis)
 Con
nsulteren inho
oudingsplicht sociale zekkerheid
 Con
nsulteren inho
oudingsplicht FOD financciën
De RSZ en d
de FOD Fina
anciën ontwik
kkelen een g
geïntegreerde
e tool om deze opzoekinggen te verge
emakkelijken,
op dit ogenb
blik moet u no
og in beide consultatietoo
c
ols de status
s van uw ond
deraannemerr/leverancierr controleren
U kan met het ondernem
mingsnumme
er of RSZ num
mmer nagaa
an of u de inh
houding moeet verrichten.
Indien u het ondernemingsnummer niet
n kent kan u dat opzoe
eken via de website
w
van dde kruispuntb
bank :
http://mineco
o.fgov.be/kbo
o.htm - Klik op
o “Public Se
earch KBO” en
e kies “Zoeken volgenss zoekwoord””.
De consultattie voor RSZ
Z geeft drie mogelijke
m
res ultaten weerr:
- Gee
en gegevens
s  er dient geen inhoud
ding te gebeu
uren
- Toestand socia
ale zekerheid
d OK  De opgezochte onderneming is niet ondeerhevig aan
inho
oudingsplichtt. De onlinedienst geeft e
eveneens we
eer tot wanne
eer deze besslissing geldig
g is.
- Inho
oudingsplicht  u moett de 35% inh
houding verric
chten. U kan
n rechtstreeks
ks vanuit de toepassing
t
de b
betaling voorrbereiden, me
eer info hiero
over :
httpss://www.sociialsecurity.be
e/site_nl/emp
ployer/applic
cs/30bis/docu
uments/pdf/330bis_manue
el_N.pdf
De consultattie voor de FOD
F
financiën geeft volge
ende mogelijke resultaten
n weer:
-

-

-

Ond
derneming niet
n opgenomen als heb
bbend activiteiten in de
e bouwsecto
or.
e
er dient geen inhouding te
e gebeuren D
De gevraagd
de inlichtingen hebben beetrekking op een
onde
erneming die
e niet opgeno
omen werd a
als hebbende
e activiteiten in de bouwssector.
Indie
en de verrich
hte werken onder
o
het toe
epassingsgeb
bied van de wet
w vallen (ziie hiervoor 'B
Bericht aan
de o
opdrachtgeve
ers en aanne
emers'), moe
et U aan uw aannemer
a
(o
of aan uw meedecontractant) een
attesst vragen wa
aaruit het bed
drag van zijn
n schuld blijktt.
Ond
derneming niet
n gekend : u moet, voo
or zover de werkzaamhe
eden door dee wet beoogd
de onroerend
de
werkkzaamheden
n zijn, te hand
delen alsof e
er wel degelijjk inhoudings
splicht is (duus alsof het antwoord
a
“ja” is).
Inho
oudingsplicht : “ja”  Indien het be
edrag op de te
t betalen factuur kleinerr is dan 7.143
3,00 euro
(zon
nder btw) is de
d inhouding en storting vvan 15 % au
utomatisch ve
erplicht.
Indie
en de te beta
alen factuur groter
g
of geliijk is aan 7.143,00 euro (zonder btw) moet u aan uw
med
decontractant (aannemerr of onderaan
nnemer) vrag
gen een attes
st voor te legggen dat het bedrag van
zijn schuld vermeldt. Dat atte
est kan hem worden uitge
ereikt door de bevoegde ontvanger en
e blijft geldig
g
gedu
urende 20 da
agen. Indien de schuld o
op het attest kleiner
k
is dan
n de in princiipe uit te voe
eren
inho
ouding, moet u de storting
g beperken ttot het bedrag van de sch
huld.
Inho
oudingsplicht : “neen”  geen inho
oudingsplicht

an uw onderaannemer bij elke beta
aling ! Druk
k voor alle zeekerheid de
e resultaten
Controleer de status va
van de zoek
kopdracht af
a en bewaarr deze bij de
e factuur !
Meer info :
www.socialssecurity.be – kies Aannem
mers onroere
end goed - In
nhoudsplicht (artikel 30biis)
RSZ-inhouding :https://w
www.socialse
ecurity.be/ - Reglemente
ering betreffende de inhouudingsplicht op facturen
Fiscale inhouding : httpss://ccff02.minfin.fgov.be/m
myminfin/olh//nl/myminfin_
_olh.htm#infooobligret.htm
m
Nog vragen
n?
Contacteer K
Katrien Moen
ns, Managerr Belangenbe
ehartiging, 04
497/522804 – katrien.mooens@voka.b
be
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