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STRIJD TEGEN DE SOCIALE EN DE FISCALE 

FRAUDE IN DE BOUW  – HOOFDELIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID LONEN
( CONFEDERATIE BOUW -14 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER 2012)

Inleiding 

In de Programmawet van 29 maart 2012, werden onder de titel 7 

‘Fraudebestrijding’ enkele belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd ter 

bestrijding van de sociale fraude.

Belangrijke nieuwigheden houden verband met de invoering of uitbreiding van 

een stelsel van ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ voor de betaling van sociale en 

fiscale schulden:

• sociale bijdragen

• fiscale schulden

• loonschulden

De hoofdelijke aansprakelijkheid is van belang in het raam van de handhaving:

• verzekering van de inning

• responsabiliseren van opdrachtgevers 
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Hoofdelijke Aansprakelijkheid voor de betaling van 
het loon in de programmawet (algemeen stelsel)

Inleiding:

Naast het algemeen stelsel in de programmawet zijn er in het actuele 

en komende arbeidsrecht diverse bijzondere stelsels van hoofdelijke 

aansprakelijkheid voor de betaling van het loon (art. 31 

Uitzendarbeidswet betreffende de verboden terbeschikkingstelling, 

sanctierichtlijn betreffende tewerkstelling van illegaal op het 

grondgebied verblijvende vreemdelingen, ontwerp-handhavingsrichtlijn 

betreffende handhaving van de Europese detacheringsregels)
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Hoofdelijke aansprakelijkheid loon -programmawet

1. Personeel toepassingsgebied – op wie is de regeling van 

toepassing?

2. Materieel toepassingsgebied – op welke schulden is de 

regeling van toepassing?

3. Inhoud van de regeling

4. Bescherming van ondernemers te goeder trouw – rol van de 

inspectie

4



14.09.2012 & 01.10.2012

3

Personeel toepassingsgebied
1.  Sectorale aanpak

De wettelijke regeling is een kaderregeling die slechts van toepassing zal zijn 

op de activiteiten die worden bepaald bij KB na advies van de bevoegde 

paritaire comités of indien de geviseerde activiteit onder meerdere pc’s valt of 

er geen werkend pc is, de Nationale Arbeidsraad.

• Ingeval van eenparig advies van het paritair orgaan: gewoon KB volstaat

• Ingeval geen eenparig advies van het paritair orgaan binnen een termijn van 2 

maanden: een in de Ministerraad overlegd KB is vereist.

2.  Van toepassing op alle opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers 

die zich in de aannemingsketen bevinden boven de in gebreke blijvende 

werkgever.
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Materieel toepassingsgebied
1.  In geld of in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge 

zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever + fooien en 

bedieningsgelden waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn 

dienstbetrekking,

2.  die eisbaar zijn geworden vanaf de aanvang van de periode van hoofdelijke 

aansprakelijkheid, zoals bepaald in deze regeling (zie hierna),

3.  die (nog) niet werden betaald door de werkgever,

4.  die betrekking hebben op of in verhouding zijn met de prestaties die de 

betrokken werknemer heeft geleverd in het raam van werken die de hoofdelijke 

aansprakelijke, hetzij rechtstreeks hetzij via intermediaire aannemers heeft 

laten uitvoeren. 
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Inhoud en aanvang van de hoofdelijke
aansprakelijkheid

1.  De hoofdelijke aansprakelijkheid treedt niet automatisch in werking.

2.  Opdat de hoofdelijke aansprakelijkheid in werking zou treden is het 

volgende vereist:

• De werkgever dient een zwaarwichtige inbreuk te plegen op zijn 

loonbetalingsverplichting (bv. niet betalen van het minimumloon)

• De inspectie dient een formele kennisgeving te verrichten aan de opdrachtgevers, 

aannemers en onderaannemers waarin gewezen wordt op deze inbreuk.

3. Vanaf 14 werkdagen na de kennisgeving kan de hoofdelijk aansprakelijke 

worden aangesproken tot betaling van de toekomstige loonschuld (cfr. 

materieel toepassingsgebied), door:

• Inspectie

• Werknemers
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Bescherming van ondernemers te goeder 
trouw

1.  Slechts hoofdelijke aansprakelijkheid na: 

• zwaarwichtige inbreuk door de werkgever, 

• formele kennisgeving door de inspectie

2.  Slechts hoofdelijke aansprakelijkheid voor toekomstig loon    

(eisbaar vanaf 14 werkdagen na de kennisgeving en tot max. 1 jaar 

na kennisgeving)

M.a.w. ondernemer te goeder trouw kan vanaf kennisgeving nog 

maatregelen nemen (verbreken contract, voortwerken onder 

voorwaarden (bv nauwgezette controle))
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Bescherming van ondernemers te goeder 
trouw

1.  Slechts hoofdelijke aansprakelijkheid voor gedeelte van het loon dat 

betrekking heeft op of in verhouding is met de prestaties t.v.v. degene die 

wordt aangesproken

2.  Beroepsmogelijkheid tegen de kennisgeving bij voorzitter van de 

arbeidsrechtbank in een procedure zoals in kort geding
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Conclusie

• Regeling verzekert inning en 

responsabiliseert

• Verliest de ondernemers te goeder

trouw niet uit het oog
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