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 Inhoudingsplicht bij sociale en fiscale schulden 

In bepaalde sectoren geldt een wettelijke inhoudingsplicht en ook een hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor fiscale en niet-fiscale (lees: sociale) schulden. Het is aan de 
opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers zelf om na te gaan of hun (onder)aannemers 
fiscale of sociale schulden hebben. Indien dat effectief het geval is, moeten zij een bepaald 
percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale 
schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden). 

1. Over welke sectoren/activiteiten gaat het? 

De reglementering over de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking 
op: 

- werken in onroerende staat (art.30bis van de wet van 27 juni 1969), met uitzondering 
van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten 
van het toepassingsgebied; 

- de levering van stortklaar beton als bedoeld in artikel 1, a, vijfde lid, achtentwintigste 
streepje van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van 
de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en 
tot vaststelling van het aantal leden ervan; 

- werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of 
toezichtdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 17 
juli 2013), en 

- werken in de vleessector (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit 
van 22 oktober 2013). 

2. Online Check Inhoudingsplicht 

Om te weten of u als opdrachtgever, aannemer, onderaannemer al dan niet verplicht bent om 
en inhouding te doen, kan u eenvoudig de schuldenstatus van de desbetreffende 
dienstverrichter nagaan op https://www.checkinhoudingsplicht.be/. U voert het 
ondernemingsnummer van de betreffende (onder)aannemer in en u ziet meteen het resultaat. 
Moet u een inhouding op factuur doen, dan verwijst het systeem u door naar de respectieve 
diensten van de RSZ en de FOD Financiën.  

3. Bedrag van de inhouding 

Het in te houden bedrag verschilt naargelang het gaat om fiscale, dan wel sociale schulden. 

(i) Voor de RSZ 

Als de (onder)aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag dat u hem 
verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB)1.  

U kunt in de onlinedienst ook de storting van het bedrag van de inhouding op factuur 
voorbereiden die voor rekening van een medecontractant moet gebeuren. 

 
1 Check deze gegevens zeker na. 

https://www.checkinhoudingsplicht.be/
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Wanneer u voor de beveiligde modus kiest, zijn sommige gegevens al op voorhand ingevuld. 
Bovendien kunt u ook een samenvatting van de voorbereiding van uw storting per e-mail 
krijgen. (Let op: deze storting is enkel voor sociale schulden.) 

De betrokken aannemer ontvangt via zijn e-Box Enterprise en/of op papier een notificatie van 
uw inhouding op factuur. 

(ii) Voor de FOD Financiën 

Als de aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd 
bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de 
Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB)2. 

4. Niet-naleving inhoudingsplicht 

Bij niet-naleving van de inhoudingsplicht riskeren de opdrachtgevers, aannemers en 
onderaannemers: 

- een administratieve geldboete gelijk aan het dubbel van het bedrag dat had moeten 
worden ingehouden en doorgestort. (artikel 393, §1 en 2 WIB 92 en/of artikel 404 
WIB 92, oud) 
 

- hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden (in zekere mate) voor de betaling van de 
fiscale en niet-fiscale schulden van hun medecontractant (artikel 54 WMGI3 en/of 
artikel 402 WIB 92, oud) 

 
Contactgegevens Bebotax 
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10;  
lijn 2: 0498/88.44.35; Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 

 
2 Ibid. 
3 Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30 april 
2019. 
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