Vernieuwde onlinetoepassing
Inhoudingsplicht

Einde papieren formulier

Beveiligde toegang

Aanvragen beveiligde toegang

Vanaf 01/05/2013 beschikt u op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialezekerheid.be)
over de vernieuwde onlinetoepassing Inhoudingsplicht. U zal, naast het consulteren van de
inhoudingsplicht, ook de betalingen i.v.m. de inhoudingsplicht van ondernemingen online kunnen
voorbereiden.

Einde papieren formulier 30bis
Alle werken in onroerende staat* worden door de aannemer, die een contract heeft met de
opdrachtgever, gemeld aan de RSZ. Vervolgens worden de betrokken partijen van deze m
 elding
op de hoogte gebracht. Bij elke betaling van een factuur moet de inhoudingsplicht voor de
aannemer die de werken uitgevoerd heeft, nagegaan worden. Deze verificatie kan gebeuren op
de portaalsite van de sociale zekerheid die bewijskracht heeft op dit vlak. De beroepsorganisaties
van de bouwsector stellen hun leden tools ter beschikking om deze verificatie te vergemakkelijken.
Indien de inhoudingsplicht van toepassing is, moet een gedeelte van het bedrag ingehouden
worden en doorgestort worden aan de RSZ.
Tot op heden moest u samen met deze storting een papieren formulier (C30bis/4) invullen en
overmaken aan de RSZ.
Vanaf 1 mei 2013 wordt dit papieren formulier vervangen door een onlinetoepassing op de
portaalsite van de sociale zekerheid. Bij de consultatie van de inhoudingsplicht kan u doorklikken en
de gevraagde gegevens i ngeven. Vervolgens zal een bedrag en een ‘gestructureerde mededeling’
voorgesteld worden waarmee u de betaling aan de RSZ dient uit te voeren.

Voordelen:
E envoudigere procedure: u moet het papieren formulier niet meer invullen en

t erugsturen. De omslachtige en tijdrovende papieren procedure wordt vervangen door een
gebruiksvriendelijke portaaltoepassing.

R
 ekeningen sneller bijgewerkt: het gebruik van een ‘gestructureerde mededeling’ bij
de betaling garandeert een onmiddellijke en automatische toewijzing. Hierdoor zijn de
rekeningen sneller up-to-date.

M
 ilieuvriendelijker: ook de RSZ wil bijdragen tot duurzaamheid. De onlinetoepassing
Inhoudingsplicht zorgt voor een besparing van 300.000 papieren formulieren per jaar.

(*) voor zover deze vallen binnen het toepassingsdomein en de voorwaarden volgens de wettelijke bepalingen
(artikel 30bis). Op www.socialezekerheid.be vindt u hierover alle bijkomende info.

Naast de nieuwe onlinetoepassing Inhoudingsplicht, wordt momenteel ook de navigatie op de
portaalsite van de sociale zekerheid h
 erbekeken. Dit om u nog gebruiksvriendelijker doorheen de
portaalsite van de sociale zekerheid te leiden, maar ook om andere sectoren toe te laten in een
latere fase gebruik te maken van de onlinetoepassing Inhoudingsplicht.

Beveiligde toegang
U kan de onlinetoepassing Inhoudingsplicht via de werkmelding in een “beveiligde” of in een
“onbeveiligde” modus gebruiken.
De beveiligde modus biedt u tal van functionaliteiten:

C
 onsulteren van de door u ingediende aangiften alsook consultatie van alle contracten
waarop u als bouwheer of onderaannemer vermeld staat

 Indienen, wijzigen en consulteren van werkmeldingen
T oegang krijgen tot de historiek van werkmeldingen en onderaannemers van uw
onderneming

 B ij de voorbereiding van de betaling met betrekking tot de inhoudingsplicht zullen een aantal
gegevens vooraf ingevuld zijn

B eschikken over een beveiligde elektronische brievenbus (eBox) waarmee de instellingen
van de sociale zekerheid documenten naar ondernemingen kunnen versturen
Via de onbeveiligde modus kan u enkel werkmeldingen indienen en aanvullen. Het wordt dan ook
sterk aanbevolen om zo snel mogelijk uw beveiligde toegang aan te vragen.

Aanvragen beveiligde toegang
Alle info over het aanvragen van een beveiligde toegang vindt u op de portaalsite van de
sociale zekerheid: www.socialezekerheid.be
U klikt onderaan op Aannemers onroerend goed

U volgt hier de beschreven procedure voor het aanvragen van de beveiligde toegang

Vragen?
Voor alle vragen over de nieuwe onlinetoepassing Inhoudingsplicht of over het aanvragen
van uw beveiligde toegang kan u steeds terecht bij het contactcenter, via e-mail op
contactcenter@eranova.fgov.be of per telefoon, van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u,
op 02 511 51 51.
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