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Artikel 30bis van de Wet van 27 juni 
1969

Opfrissing van de geldende 
bepalingen en nieuwigheden
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 Inhoudingen op facturen / sancties 

– hoofdelijke aansprakelijkheid
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Historiek van de hoofdelijke aansprakelijkheid

 Het principe van de hoofdelijke ketenaansprakelijkheid 

bestaat sinds 1979

 Gebaseerd op het systeem van inhoudingen op facturen 

(15 %), én onderhevig aan de voorwaarde van registratie 

als erkend aannemer. 

Registratie afgeschaft vanaf 1 september 2012.

 Contractuele relaties

 Toepassingsgebied : onroerend goed (sector beoogd door 

de registratie zelf)

 Sanctie: bijdrageopslag en hoofdelijke aansprakelijkheid

 Evolutie van het principe van de hoofdelijke 

ketenaansprakelijkheid van 1989 tot 2008 (art. 30bis + 

30ter 30bis).

NEW

Historiek

Bestaat sedert 1979 (onder het art. 30bis)

• Systeem van inhoudingen op facturen (15 %) verbonden met de voorwaarde 

van de registratie als aannemer;

• Toepassingsgebied = vastgoedsector; 

• Contractuele relaties (alle medecontractanten);

• Sancties: bijslag, hoofdelijke (keten-) aansprakelijkheid.

Bestaat van 1989 tot 1998 (onder het art. 30ter); vanaf 1999 

opgenomen onder het artikel 30bis

• Systeem van inhoudingen op facturen, specifiek voor de bouwsector 

(voorwaarden = registratie en toevoeging van de ”sociale schulden” vanaf 

01/01/1999 (35 %);

• Toepassingsgebied = bouwactiviteiten;

• Melding van de werven, nadien melding van de overeenkomsten (01/01/1999);

• Contractuele relaties = opdrachtgever (bouwheer) en hoofdaannemer

Ondernemer – onderaannemer;

• Sancties: - Bijslag, hoofdelijke (keten)aansprakelijkheid;

- 5 % van de niet gemelde werken.
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Artikel 30bis - Principes / Verplichtingen

2 verplichtingen

 Meldingen van de overeenkomsten;        UWM

• Opdrachtgever (O)  Aannemer (A); 

• Aannemer onderaannemer (OA) (ongeacht het 

niveau van optreden in de keten).

O

A

OA OA OA

OA OA OA

 Inhoudingen op facturen

 In geval van sociale schulden;

 35 % van het bedrag van de factuur exclusief btw.
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Artikel 30bis in voege sinds 01/01/2008 

(hoofdelijke aansprakelijkheid en sancties)

 Meldingen van overeenkomsten:

• 5 % van het bedrag van de niet gemelde overeenkomst;

• 150 € per onjuist gemelde informatie.

 Inhoudingen op facturen:

• Bijslag gelijk aan het bedrag van de inhouding (die ook 

moet worden betaald);

• Hoofdelijke aansprakelijkheid in de contractuele relatie;

 Niet-betaling = inhouding op factuur.

• Subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / melding 

van de overeenkomst

 Welke zijn de beoogde werken / overeenkomsten?

 “Alle werk in onroerende staat”: alle werken die betrekking hebben

op het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het herstellen, het

onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele,

van een uit zijn aard onroerend goed, alsmede elke handeling die

erin bestaat zowel een roerend goed te leveren en het meteen op

zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het

onroerend uit zijn aard wordt.

 Lijst van activiteiten (portaalsite van de sociale zekerheid:

www.socialezekerheid.be).
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / melding 

van de overeenkomst

 Rol van de tussenkomende partijen?

 Opdrachtgever

 Eenieder die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te

voeren of te laten uitvoeren.

 Uitzondering: de natuurlijke persoon die louter voor

privédoeleinden handelt valt niet onder de bepalingen van artikel

30bis.

 Meldende aannemer

 Eenieder die zich ertoe verbindt om werken voor een

opdrachtgever uit te voeren of te laten uitvoeren.

 Onderaannemer

 Eenieder die zich ertoe verbindt, hetzij rechtstreeks, hetzij

onrechtstreeks, in welk stadium ook, tegen een prijs het aan de

aannemer toevertrouwde werk of een onderdeel ervan uit te

voeren of te laten uitvoeren of daartoe werknemers ter

beschikking stelt.
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / 

melding van de overeenkomst

 Hoe melden?
 Vanaf 1 juni 2009 moeten de meldingen van overeenkomsten aan de RSZ via

elektronische weg in een door de RSZ bepaalde vorm gebeuren.

 WEBtoepassing: UWM beschikbaar sinds 2001 maar in 2008 gemoderniseerd

en voor de uitbreiding van het toepassingsgebied in 2009.

 Meldingen van overeenkomsten
 Tussen de meldende aannemer en de opdrachtgever;

 Voor het begin van de werken;

 Via een overeenkomst of in batch (meerdere overeenkomsten tegelijk).

 Raadplegingen / wijzigingen
 Mogelijk voor de meldende aannemers,

 Wijzigingen mogelijk in de zone “data van beëindiging van de overeenkomst” …

 Uitzondering

Geen meldingsplicht indien de prijs van de werken lager dan 25 000,00 €

exclusief btw is en er geen onderaannemer is.

Artikel 30bis – Praktische toepassing / melding 

van de overeenkomst/ sanctie

 Bedrag

Gelijk aan 5 % exclusief btw van het bedrag van de niet gemelde 

werken.

 Vrijstelling

 In geval van 1ste overtreding en zodra geen andere inbreuk op

de sociale wetgeving werd vastgesteld, verstuurt de RSZ een

schriftelijke waarschuwing (het in herinnering brengen van de

verplichtingen en van de risico’s waaraan men zich blootstelt

in geval van herhaling van de overtreding).

 Vermindering met 50 % indien de niet-melding het gevolg is

van uitzonderlijke omstandigheden en geen enkele andere

inbreuk op de sociale wetgeving werd vastgesteld.
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / melding 

van de overeeenkomst / sanctie

 Wettelijke basis: de meldende aannemer moet de 

Rijksdienst op de hoogte houden:

 Van de begin- en einddatum van de werken,

 Van de begin- en einddatum van werkinterventies van de 

onderaannemers,

 Hij beschikt ook over 14 dagen om de Rijksdienst van de niet-

tussenkomst van een ondernemer die hij had gemeld op de hoogte te 

brengen.

 Bedrag: 150 euro per onjuist gemelde informatie.

 Vrijstelling:
 Mogelijk tot 100 % in geval van behoorlijk bewezen overmacht 

alsmede bij een eerste overtreding indien geen andere inbreuk op de 

sociale wetgeving werd vastgesteld. 

 Mogelijk tot 50 % in geval van uitzonderlijke omstandigheden en indien 

geen andere inbreuk op de sociale wetgeving werd vastgesteld.
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / 

Aangifte van de overeenkomst / sanctie

 Praktisch:

 Programmawet 23 december 2009  afschaffing verplichting 

begin- en einddata van tussenkomst van de onderaannemers 

en afschaffing sanctie 150 €;

 Maar   

 Inwerkingtreding van de afschaffing = met een KB,

 KB hangt af van de inwerkingtreding van de 

aanwezigheidsregistratie op de werf.
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / 

inhoudingsplicht

2 luiken : een sociaal en een fiscaal luik

 Sociaal luik

 In voege sedert 01/01/2008;

 35 % van het bedrag exclusief btw van de factuur;

 www.socialsecurity.be (link naar Financiën).

 Fiscaal luik

 In voege sedert 01/01/2009;

 15 % van het bedrag exclusief btw van de factuur;

 www.myminfin.be (link naar Sociale Zekerheid).

 Raadpleging via site van Confederatie Bouw
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / 

Inhoudingsplicht “sociale schuld”

Er is sprake van sociale schulden en een verplichting tot inhouding
indien, wat het sociale luik betreft, één van de volgende
voorwaarden vervuld is:

• Voor de RSZ

• De onderneming heeft niet alle vereiste aangiften ingediend
tot en met deze die betrekking heeft op het voorlaatste
vervallen kwartaal;

• De onderneming is aan de RSZ een bedrag van meer dan
2.500,00 € aan bijdragen, bijdrageopslagen, forfaitaire
vergoedingen, nalatigheidsintresten en gerechtskosten
verschuldigd;

• De onderneming is een bedrag verschuldigd ingevolge artikel
34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 m.b.t. de
betaling van voorschotten in de bouwsector (ondernemingen
PC 124) vanaf de 3de tewerkgestelde arbeider of de 3de

arbeider die de verhoging van het personeelsbestand
uitmaakt ten opzichte van het overeenkomende kwartaal van
het voorgaande jaar.
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Artikel 30bis – Praktische toepassing/ 

inhoudingsplicht “sociale schuld”

• De onderneming is bedragen verschuldigd ingevolge

de hoofdelijke aansprakelijkheid

Voor de PDOK (Fonds voor Bestaanszekerheid voor de

werklieden in het Bouwbedrijf)

• De onderneming ressorteert onder de bevoegdheid van

het PC 124,

• De PDOK beschikt niet over alle brutobezoldigingen

van de werknemers tot en met deze van het voorlaatste

vervallen kwartaal,

• De onderneming is meer dan € 70,00 aan bijdragen

verschuldigd in het stelsel van weerverletzegels en

getrouwheidszegels.
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / 

inhoudingsplicht “sociale schuld”

O Mogelijkheid het in te houden bedrag van 35 % te

beperken tot de werkelijke schulden van de aannemer of

de onderaannemer t.o.v. de RSZ of de PDOK; indien het

factuurbedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan

7.143,00 €;

O Attest aan te vragen bij de RSZ door de onderneming die

onderworpen is aan de inhouding op facturen;

O Er zijn geen sociale schulden indien de schuld gedekt

wordt door betalingsmodaliteiten die werden verkregen

voor een gerechtelijke procedure of bij gerechtelijke

beslissing en indien deze modaliteiten strikt worden

nageleefd.
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / 

inhoudingsplicht  / tabel

Overeenkomst 

afgesloten met 

Toestand op het 

ogenblik van het 

afsluiten van de 

overeenkomst 

Toestand op het 

ogenblik van de  

betaling van de 

factuur 

Inhouding Sanctie 

Aannemer 

Onderaannemer

Heeft geen sociale 

schulden

Heeft geen sociale 

schulden

Neen -

Heeft geen sociale 

schulden

Heeft sociale 

schulden

Ja 35 % Sanctie gelijk aan 

het bedrag van de 

inhouding 

Heeft sociale 

schulden 

Heeft geen sociale 

schulden

Neen -

Heeft sociale 

schulden 

Heeft sociale 

schulden

Ja 35 % Toepassing van de 

hoofdelijke 

aansprakelijkheid 

+ sanctie gelijk 

aan het bedrag 

van de inhouding 
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / 

inhoudingsplicht / sanctie / bijslag

 Sanctie wegens niet-storting van de inhouding:

• Behalve het bedrag van de te storten inhouding;

• Bijslag gelijk aan het bedrag van de te betalen

inhouding.

 Vrijstelling:

• Mogelijkheid tot vermindering met 50 % van de bijslag

indien de niet-betaling het gevolg van uitzonderlijke

omstandigheden is,

• Mogelijkheid tot volledige vrijstelling van de bijslag

indien de aannemer of de onderaannemer geen sociale

schulden heeft.
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / 

inhoudingsplicht / 

hoofdelijke aansprakelijkheid

 Toepassingsvoorwaarden

 Indien de medecontractant2 bij het afsluiten van de overeenkomst

sociale schulden heeft;

 En indien de medecontractant1 niet op correcte wijze de stortingen

van inhoudingen op facturen heeft verricht.

1

2

1

2 2
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Artikel 30bis – Praktische toepassing / 

inhoudingsplicht / 

hoofdelijke aansprakelijkheid

 Bedrag

 100 % van het bedrag exclusief btw van de toevertrouwde werken;

 Beperkt tot 65 % indien de hoofdelijke aansprakelijkheid eveneens

door Financiën wordt toegepast;

 Op basis van de sociale schulden die bij het aangaan van de

overeenkomst bestaan, die tijdens de uitvoering van de

overeenkomst ontstaan en die nog op het ogenblik van de toepassing

van de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan.

 Ingebrekestelling verstuurd door de RSZ

(binnen de 30 dagen te betalen)
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Artikel 30bis – Praktische toepassing/ 

inhoudingsplicht / 

subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid

 Gevolg van de niet-betaling van de ingebrekestelling

 Het niet betaalde bedrag van de hoofdelijke aansprakelijkheid

wordt opgenomen in de “sociale schuld” van de schuldenaar

 inhouding op factuur;

 De RSZ kan beslissen over de subsidiaire hoofdelijke

aansprakelijkheid:

 In geval van falen van de contractuele hoofdelijke

aansprakelijkheid;

 En falen van de inhouding op factuur;

 Hoofdelijke aansprakelijkheid gevorderd van de vorige

tussenkomende partij(en).
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Mogelijke uitbreidingen

art. 30ter van de wet van 27 juni 1969

o Met art. 62 van de programmawet van 29/03/2012 wordt 

een “art. 30ter” (opnieuw) ingevoerd;

o Dezelfde inhoud als art. 30bis, maar het is mogelijk andere 

activiteitssectoren te integreren;

o De beoogde werken of diensten zullen met een KB 

geïntegreerd worden (vlees, bewaking, … zullen in de  

memorie van toelichting van de wet vermeld worden).

NEW
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Vragen
NEW
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