REGLEMENTERING BETREFFENDE DE INHOUDINGSPLICHT OP FACTUREN

WET VAN 27 JUNI 1969 – ARTIKELEN 30BIS EN 30TER

1. Toepassing van de bepalingen van het artikel 30bis § 3 al. 5 tot 9 en § 4 van de wet van 27
juni 1969, zodanig vervangen door het artikel 55 van de programmawet van 27 april 2007,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007.
2. Toepassing van de bepalingen van het artikel 30ter § 2 al. 5 tot 8 en § 4 van de wet van 27
juni 1969, zodanig vervangen door het artikel 62 van de programmawet van 29 maart 2012,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012.

Art. 30bis § 3.
Art. 30ter § 2.

al. 5 :
al. 5 :

De aannemer zonder personeel, die hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld bij
toepassing van §§ 3 en 4 van art. 30bis en §§ 2 en 3 van art. 30ter, wordt
gelijkgesteld met een werkgever-schuldenaar en is als dusdanig aangegeven in
de databank die voor het publiek toegankelijk is, bedoeld in § 4, zesde lid van
art. 30bis en art. 12 van de wet van 27 juni 1969, indien hij de geëiste bedragen
niet vereffent binnen de dertig dagen na verzending van een aangetekende
ingebrekestelling.

Art. 30bis § 3.
Art. 30ter § 2.

al. 6 :
al. 6 :

De aannemer die bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid als werkgever
zonder eigen sociale schulden wordt geïdentificeerd en die hoofdelijk
aansprakelijk wordt gesteld bij toepassing van §§ 3 en 4 van art. 30bis en §§ 2
en 3 van art. 30ter, wordt aangegeven als schuldenaar in de databank die voor
het publiek toegankelijk is, bedoeld in § 4, zesde lid van art. 30bis en art. 12 van
de wet van 27 juni 1969, indien hij de geëiste bedragen niet vereffent binnen de
dertig dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling.

Art. 30bis § 3.
Art. 30ter § 2.

al. 7 :
al. 7 :

Men verstaat onder eigen sociale schulden, het geheel van de sommen die
verschuldigd zouden zijn aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (art.
30bis) (of aan een Fonds voor bestaanszekerheid in de zin van de wet van 7
januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid) (art. 30ter) in zijn
hoedanigheid van werkgever. De Koning stelt hiervan een lijst op.

Art. 30bis § 3.
Art. 30ter § 2.

al. 8 :
al. 8 :

Als sociale schulden worden ook beschouwd de sommen die opgeëist worden
in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid in de situaties bedoeld in de
5de en de 6de alinea.

Art. 30bis § 3. al. 9 :
Pour art. 30ter = art. 12
§ 3 al.2 Wet van 27 juni
1969

De schulden waarvoor de schuldenaar bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
of bij een Fonds voor bestaanszekerheid een afbetalingsplan heeft verkregen
zonder gerechtelijke procedure of bij gerechtelijke beslissing die in kracht van
gewijsde is getreden, en het bewijs levert dat hij de opgelegde termijnen strikt
naleeft, worden niet in aanmerking genomen om te bepalen of er al dan niet
schulden bestaan.

Art. 30bis § 4 :
Art. 30ter § 4 :

De opdrachtgever die voor de in § 1 vermelde werken (activiteiten) een deel of
het geheel van de prijs betaalt aan een aannemer die op het ogenblik van de
betaling sociale schulden heeft, is verplicht bij die betaling 35 % van het door
hem verschuldigde bedrag, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde,
in te houden en te storten aan voormelde Rijksdienst, volgens de modaliteiten
bepaald door de Koning.
De aannemer die, voor de in § 1 vermelde werken (activiteiten) een deel of het
geheel van de prijs betaalt aan een onderaannemer die op het ogenblik van de
betaling sociale schulden heeft, is verplicht bij die betaling 35 pct. van het door
hem verschuldigde bedrag, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde,
in te houden en te storten aan voormelde Rijksdienst, volgens de modaliteiten
bepaald door de Koning.
De in deze paragraaf bedoelde inhoudingen en stortingen worden in
voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de schulden van de aannemer of
onderaannemer op het ogenblik van de betaling.
Wanneer de in deze paragraaf bedoelde inhouding en storting correct worden
uitgevoerd bij elke betaling van een deel of het geheel van de prijs aan een
aannemer of onderaannemer die op het ogenblik van de betaling sociale
schulden heeft, wordt de in § 3 (art. 30bis) en § 2 (art. 30ter) bedoelde
hoofdelijke aansprakelijkheid niet toegepast.
Wanneer de in deze paragraaf bedoelde inhouding en storting niet correct
worden uitgevoerd bij elke betaling van een deel of het geheel van de prijs aan
een aannemer of onderaannemer die op het ogenblik van de betaling sociale
schulden heeft, worden bij toepassing van de in § 3 (art. 30bis) en § 2 (art.
30ter) bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid de eventueel gestorte bedragen
in mindering gebracht van het bedrag waarvoor de opdrachtgever of de
aannemer aansprakelijk wordt gesteld.
Wanneer de opdrachtgever of de aannemer vaststelt, met behulp van de voor
het publiek toegankelijke gegevensbank die is opgericht door de Rijksdienst
voor sociale zekerheid en die bewijskracht heeft voor de uitvoering van de §§ 3
en 4 (art. 30bis) of van de gegevensbank bedoeld bij artikel 12 van deze wet
(art. 30ter), dat hij inhoudingen moet verrichten op de door zijn medecontractant
voorgelegde facturen, en wanneer het bedrag van de factuur die hem wordt
voorgelegd hoger is dan of gelijk aan 7.143,00 euro, nodigt hij zijn
medecontractant uit om hem een attest voor te leggen dat het bedrag van de
schuld weergeeft van de bijdragen, de bijdrageopslagen, de burgerlijke
sancties, de verwijlinteresten en de gerechtskosten. Het bedoelde attest houdt
rekening met de schuld op de dag waarop het is opgesteld. De Koning bepaalt
de geldigheidstermijn van dit attest. Indien zijn medecontractant bevestigt dat
de schulden hoger zijn dan de te verrichten inhoudingen of wanneer hij het
bedoelde attest niet binnen de maand na de aanvraag voorlegt, houdt de
opdrachtgever of de aannemer 35 pct. van het factuurbedrag in en stort het aan
de voormelde Rijksdienst.
De Koning kan het bedrag van 7.143,00 euro, met betrekking tot de voorgaande
alinea, aanpassen.
Wanneer de aannemer een niet in België gevestigde werkgever is, die geen
sociale schulden in België heeft en waarvan alle werknemers in het bezit zijn
van een geldig detacheringsbewijs, zijn de inhoudingen, bedoeld in deze
paragraaf, niet van toepassing op de aan hem verschuldigde betaling.
De Koning bepaalt de inhoud en de voorwaarden en modaliteiten inzake
toezending van de inlichtingen die de personen, bedoeld in deze paragraaf,
moeten verstrekken aan voormelde Rijksdienst.

De Koning bepaalt de nadere regelen volgens welke de voormelde Rijksdienst
de in toepassing van de 1ste en 2de alinea gestorte bedragen verdeelt, ter
betaling aan de Rijksdienst of aan een Fonds voor bestaanszekerheid in de zin
van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid,
van de bijdragen, de bijdrageopslagen, de burgerlijke sancties, de
verwijlintresten en de gerechtskosten die in welk stadium ook door de
medecontractant verschuldigd zijn.
De Koning bepaalt binnen welke termijn dit bedrag kan worden aangerekend,
alsook de modaliteiten van terugbetaling of aanwending van het eventueel
saldo.
De Koning bepaalt binnen welke termijn de medecontractant het gestorte
bedrag recupereert in de mate dat de stortingen het bedrag van de schulden
overschrijden.

