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Opdrachtgevers opgelet: hoofdelijke
aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden
uitgebreid
De regeling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden
geldt voor alle “werken in onroerende staat”.
Het betreft alle mogelijke werken die uitgevoerd worden op een onroerend goed of
een deel van een onroerend goed zoals bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten,
herstellen, onderhouden, schoonmaken en afbreken.
In 2013 werd de regelgeving uitgebreid naar andere fraudegevoelige sectoren, m.n.
de bewakings- en de vleessector.

Hoofdelijk aansprakelijkheid
Opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers die een beroep doen op een
(onder)aannemer om werken in onroerende staat uit te voeren, kunnen zoals gezegd
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de sociale en fiscale schulden van deze
(onder)aannemer. Deze hoofdelijk aansprakelijkheid treedt in werking wanneer de
(onder)aannemer dergelijke schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de
(onder)aannemingsovereenkomst.
Het is bijgevolg van groot belang dat een opdrachtgever of een aannemer
vooraleer hij contracteert met een aannemer of een onderaannemer, verifieert of
deze geen sociale of fiscale schulden heeft.
Wanneer uit deze consultatie blijkt dat de betrokken aannemer geen schulden heeft
bij de RSZ of de fiscus, treedt het mechanisme van de hoofdelijke aansprakelijkheid
niet in werking.
Is deze hoofdelijke aansprakelijkheid wel van toepassing, dan betekent dit dat de
opdrachtgever of (onder)aannemer mede verantwoordelijk wordt voor de betaling
van de schulden van de aannemer of onderaannemer op wie hij een beroep heeft
gedaan.
 Voor de sociale schulden is de aansprakelijkheid beperkt tot de totale prijs
van de werken die werden toevertrouwd aan de aannemer of
onderaannemer excl. BTW.
 Voor de fiscale schulden is de aansprakelijkheid begrensd tot 35% van de
totale prijs van de werken excl. BTW.
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HOE CONTROLEREN:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm
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WANNEER CONTROLEREN:
 Bij contractsluiting
 Telkens een betaling wordt verricht aan een (onder)aannemer
Indien blijkt dat de (onder)aannemer sociale of fiscale schulden heeft, moet de
opdrachtgever of aannemer een deel van de verschuldigde bedragen inhouden en
doorstorten aan de RSZ of de fiscus. Dit heet de inhoudingsplicht.
Meer bepaald gaat het om de volgende inhoudingen:
 Sociale schulden: inhouding en doorstorting van de RSZ van 35% van het
factuurbedrag (excl. btw)
 Fiscale schulden: inhouding en doorstorting aan de fiscus van 15% van het
factuurbedrag (excl. btw)
Wanneer de inhoudingsplicht correct wordt uitgevoerd bij elke betaling, is de
hoofdelijk aansprakelijkheid niet van toepassing.
Wordt de inhoudings- en doorstortingsplicht niet gerespecteerd, dan is de
opdrachtgever/(onder)aannemer, naast strafsancties, niet alleen het bedrag van de
inhouding verschuldigd, maar ook een bijslag gelijk aan hetzelfde bedrag.
De sanctie betreft bijgevolg een verdubbeling van het inhoudingsbedrag.

NIEUW:
RSZ en fiscus kunnen nu opklimmen. Vanaf augustus 2015 kan de opdrachtgever niet
alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van zijn rechtstreekse
aannemer, maar ook van diens onderaannemer of verder onderaannemers in de
keten.
Voorbeeld:
Een opdrachtgever doet beroep op een aannemer A voor werken in onroerende
staat. Aannemer A doet op zijn beurt beroep op een onderaannemer B met sociale
schulden. De RSZ of de fiscus kan in de eerste plaats aannemer A aanspreken voor
de sociale schulden van B. Wanneer deze schulden door aannemer A niet vereffend
worden binnen de dertig dagen, kan de RSZ zicht vervolgens tot de opdrachtgever
richten. De opdrachtgever heeft in dat geval dertig dagen de tijd na de
aangetekende ingebrekestelling om het verschuldigde bedrag (beperkt tot de prijs
van de werken) te betalen. Zo niet zal hij in de databank van de RSZ zelf als
schuldenaar aangeduid worden.

Brugsevaart 24 – 9030 Mariakerke
T.09/218 16 60 – F.09/218 16 69

www.cba-partners.be

C B A & PA RT N E R S B V B A
B o e k h o u d i n g & A d vi e s

BESLUIT:
De programmawet van 10/08/2015 heeft de hoofdelijk aansprakelijkheid van
opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden opmerkelijk uitgebreid.
Door de invoering van de ketenaansprakelijkheid kunnen de RSZ en de fiscus in de
keten van onderaannemer-aannemer-opdrachtgever opklimmen tot zij iemand
aantreffen die de schulden kan voldoen.
Door dit ruim verhaalsrecht doet de opdrachtgever er goed aan de inhoudingsplicht
ten aanzien van zijn rechtstreekse aannemer nauwgezet na te leven en deze laatste
contractueel te verplichten dit ook te doen ten overstaan van zijn onderaannemers.
Bijkomende info:
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/inhoudingsplicht_voor_fod_financien

Brugsevaart 24 – 9030 Mariakerke
T.09/218 16 60 – F.09/218 16 69

www.cba-partners.be

