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1. Inleiding

De aangifte van werken is verplicht:

  voor alle werken in onroerende staat “30bis” (zie voorwaarden op de portaalsite van de 
 sociale zekerheid “Werken met contractanten” / “Aangifte van werken” / “Over 30bis”) van 
de bouw-, metaal-, elektriciteits-, schoonmaak-, tuinbouw- en houtbewerkingssector;

  voor alle werken in roerende staat “30ter” (zie voorwaarden op de portaalsite van de 
 sociale zekerheid “Werken met contractanten” / “Aangifte van werken” / “Over 30ter”) 
van de  bewakingssector en de vleessector.

De melding moet gebeuren door de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep gedaan 
heeft (aannemer die aangifte doet).

2. Toegang

De onlinedienst “Aangifte van werken” is beschikbaar op de portaalsite van de sociale 
zekerheid (www.socialsecurity.be) in de rubriek “Werkgevers”/”Werken met contractanten”. 

2.1  Beveiligde en onbeveiligde modus

De onlinedienst “Aangifte van werken” kan op twee verschillende manier gebruikt 
worden:

  De beveiligde modus biedt toegang tot alle functionaliteiten: 
creatie, aanvulling, wijziging en raadpleging van een aangifte (zie 4. Beveiligde 
modus):

  Met de onbeveiligde modus kunnen enkel basishandelingen uitgevoerd worden: 
creatie en toevoeging van onderaannemers / contract (zie 5. Onbeveiligde modus).  

2.2  Beveiligde modus
Om u aan te melden op het portaal (www.socialsecurity.be) en een toegang te krijgen tot de 
beveiligde onlinediensten, klikt u op de link “Aanmelden” bovenaan rechts in het  portaal. Vul 
vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in. U vindt alle informatie over de  aanvraag 
tot beveiligde toegang in de rubriek “Help”/”Beveiligde toegang tot de portaalsite”: 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/registration/index.htm.

3. Verschillen tussen sectoren

Bepaalde functionaliteiten of schermen zijn anders voor de bewakings- en vleessector. Deze 
 verschillen worden aangeduid via de icoon  .
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4. Beveiligde modus

4.1  Een aangifte van werken invoeren

Op de onthaalpagina klikt u op . 

  Selecteer optie 1 als de werkplaats al aangegeven werd en als het identificatienummer 
gekend is.

  Vul het identificatienummer in en klik op .

  Het identificatienummer is het nummer dat meegedeeld wordt bij de bevestiging 
en verzending.

  Als u optie 1 selecteert, komt u rechtstreeks uit bij stap “Contract”.

  Selecteer optie 2 om een nieuwe aangifte van werken aan te maken en uw contract 
toe te voegen

  Selecteer het type werken en klik op . 

Voor de bewakingssector selecteert u 
Voor de vleessector selecteert u 



4

4.1.1 Identificatie van werken

Als u een nieuwe aangifte aanmaakt (optie 2) moet u eerst de werken identificeren 
door de delen “Opdrachtgever en locatie” en “Aanvullende informatie” van de stap 
“ Identificatie van de werken” in te vullen.

Voor de bewakings- en de vleessector is het deel “Aanvullende informatie”  
niet aanwezig.

 De verplichte velden worden aangeduid met .

 Het linker menu geeft aan in welke stap u zich bevindt.
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Voor het deel “Opdrachtgever” heeft u vijf mogelijkheden:

  De gegevens in verband met een ondernemingsnummer recupereren 
(benaming, adres en taal) wanneer het Belgische ondernemingsnummer 
gekend is;

  De gegevens invullen van een opdrachtgever van het type natuurlijke persoon 
handelend voor privédoeleinden of van een Belgische onderneming zonder 
KBO;

  De gegevens (benaming en adres) in verband met een intracommunautair 
btw-nummer recupereren voor ondernemingen gevestigd in lidstaten van de 
EU wanneer dit nummer gekend is;
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  De gegevens van een opdrachtgever invullen waarvan de onderneming 
gevestigd is in een lidstaat van de EU (zonder intracommunautair btw-
nummer):

  De gegevens (benaming en adres) recupereren in verband met een 
identificatienummer van het land van oorsprong voor ondernemingen 
gevestigd in landen die geen lid zijn van de EU wanneer dit nummer gekend is;

Voor het deel “Identificatie van de werken” heeft u ook 2 mogelijkheden:

   Een adres in de zoekbalk invoeren.

Als het adres gevonden wordt, dan wordt de adresplaat automatisch ingevuld 
met de informatie in de zoekbalk en wordt de locatie op de kaart weergegeven.
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  In het luik “Werkplaats localiseren” kan u de adresplaat ook  rechtstreeks 
invullen. De kaart wordt dan aangepast door te klikken op .

  Een adres invoeren door op de kaart te klikken.
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  Indien de kaart u niet de gewenste locatie oplevert, bijvoorbeeld een verkeerd 
huisnummer, volstaat het de gegevens rechtstreeks in de adresplaat aan te 
passen.

  Voor mobiele werkplaatsen is het met de kaart mogelijk een route uit te 
tekenen.
Klik op de kaart het beginpunt aan en teken de baan verder uit door op verdere 
punten te klikken. Een dubbelklik op het laatste punt sluit de baan af.

  In het geval dat de mobiele werkplaats over verschillende gemeentes loopt, 
wordt de postcode bepaald door het beginpunt van de werken

  Voor een mobiele werkplaats is het verplicht de werken te   
beschrijven in het vak  .



9

  Voor werkplaatsen zonder gekend vast adres (nieuwe verkaveling, niet aan de 
straat gelegen...), moet u in de adresplaatr  aanvinken.

  Als u op de kaart een locatie aanklikt waarvoor geen adres kan worden 
gevonden, wordt  automatisch  aangevinkt en worden de 
GPS-coördinaten van de werkplaats  ingevuld.

  Voor werken die over een hele gemeente gespreid liggen, vinkt u 
 aan en vult u de postcode in. Vernieuw de kaart door op  

te klikken. De kaart geeft dan het middelpunt van de gemeente weer.

  Voor alle werkplaatsen zonder gekend vast adres (straat, nummer, postcode, 
gemeent), is het verplicht de werken te beschrijven in het vak .

  Als er eerder al gelijkaardige werkplaatsen werden ingegeven met dezelfde 
opdrachtgever en met dezelfde postcode, zal het systeem automatisch een lijst 
van deze werkplaatsen weergeven.

klik op  om onmiddellijk  een contract aan de  geselecteerde 
aangifte toe te voegen. Als de gewenste werkplaats niet in de lijst staat, gaat u 
verder met uw aangifte door te klikken op: 

 .
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4.1.2 Contract

Indien u optreedt in naam van een tijdelijk handelsvennootschap met  
verschillende signaletieke gegevens dan die van de reeds opgenomen  
Aannemer-aangever, vinkt u in het deel “Aannemer-aangever” de optie 

 aan.

U hebt dan twee opties:

  Als u optreedt in naam van een tijdelijke handelsvennootschap die  beschikt 
over een ondernemingsnummer, kies dan de eerste optie en voer het 
 ondernemingsnummer van de aangever in om haar gegevens te recupereren; 

  Als u optreedt in naam van een tijdelijke handelsvennootschap die niet over 
een ondernemingsnummer beschikt, dan moet u de tweede optie kiezen en 
de verschillende gevraagde gegevens invullen.

In het deel “Contract details 1” voert u de gegevens van contract nr. 1 in.

Wanneer voor de werken oorspronkelijk geen aangifte vereist was (zie voorwaarden 
op de portaalsite “Werken met contractanten”/ “Aangifte van werken”/ “Over 30bis”), 
vinkt u volgende optie aan: 

Wanneer het over asbestverwijderingswerken gaat, vinkt u volgende optie aan:

Deze 2 opties niet beschikbaar voor de bewakings- en de vleessector.

Vink de optie  aan als het  totale bedrag van het   
contract niet gekend is.

Vanaf 24/09/2014, dient het bedrag van het contract te worden ingevuld, ook bij 
werken in regie. Wanneer het exacte bedrag nog niet gekend is, dient er een schatting 
gemaakt te worden van de prijzen van de werkzaamheden per jaar.
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Vul het deel “Contactpersoon” in en indien u wil kan u ook het deel “Opmerkingen” 
invullen (optioneel).

De toevoeging van uw onderaannemers zal gebeuren na de verzending van uw 
aangifte.

Klik op  om naar het gedeelte “Bevestiging en Verzending” te gaan. 
U krijgt dan de samenvatting van uw aangifte te zien.

Klik op  om de gegevens van uw aangifte en van uw nieuw 
contract te bevestigen.

De identificatienummers van de werkplaats en van het contract worden u 
meegedeeld. U vindt eveneens de samenvatting van uw aangifte in PDF-formaat 
(in de vier talen) alsook het document dat weergegeven dient te worden op de 
werf.

Voor de vlees- en bewakingssector wordt het tweede bestand (weer te geven 
document op de werf) niet gegenereerd.
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Om uw onderaannemers toe te voegen, klikt u op 

 of op .

U wordt vervolgens herleid naar de algemene view van uw aangifte waar u 

via de knop  uw onderaannemers 
kan toevoegen.

Voor het deel “Een onderaannemer toevoegen” heeft u vijf mogelijkheden:

  De gegevens van een van uw onderaannemers met identificatie recupereren 
die toegevoegd werd bij een eerdere aangifte, door te klikken op:

  De gegevens van een nieuwe onderaannemer met Belgisch 
ondernemingsnummer recupereren:

  De gegevens (benaming en adres) van een nieuwe buitenlandse onderaannemer 
recupereren in verband met een intracommunautair btw-nummer voor 
ondernemingen die gevestigd zijn in lidstaten van de EU, wanneer dit nummer 
gekend is; 
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  De gegevens van een buitenlandse onderaannemer invullen waarvan de 
onderneming gevestigd is in een lidstaat van de EU (zonder intracommunautair 
btw-nummer):

 

  De gegevens (benaming en adres) van een nieuwe buitenlandse onderaannemer 
recupereren in verband met een identificatienummer van het land van 
oorsprong voor de ondernemingen gevestigd in de landen die geen lid zijn 
van de EU, wanneer dit nummer gekend is;

 U kan maximaal 4 activiteiten per onderaannemer toevoegen.

Voor de bewakings- en vleessector, is het veld “Activiteiten” niet aanwezig.

Klik op  om de toevoeging van de onderaannemer 
te bevestigen. De onderaannemer zal onmiddellijk bewaard worden.  
U hebt eveneens de mogelijkheid om de andere onderaannemers toe 
te voegen.
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4.2  Een aangifte raadplegen, wijzigen of onderaannemers toevoegen

Op de onthaalpagina klikt u op:

Vul het identificatienummer  in en klik op .

  Lager op de pagina kunt u ook een aangifte, die u via zoekcriteria hebt gevonden, 
selecteren om te wijzigen (zie 4.3. Mijn aangiften raadplegen).

Om de details van de aangifte te raadplegen of te wijzigen, klikt u op  naast het gewenste 
 contract.

Pas de gewenste gegevens aan en bevestig door te klikken op .

Klik op  naast de titel “Onderaannemers” om een onderaannemer aan het bestaande 
 contract toe te voegen (zonder een nieuw contract toe te voegen).

Klik op  om een contract (en eventuele onderaannemers op dit contract) 
aan de aangifte toe te voegen, en vul de stap “Contract” in (zie 4.1.2 Contract).
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4.3 Mijn aangiften raadplegen

Als u een eerder ingevoerde aangifte wil terugvinden, klikt u op  

 van de onthaalpagina.  
U hebt de mogelijkheid om verschillende zoekcriteria in te voeren.

U kunt zoekcriteria invoeren en combineren zoals u wenst en een gefilterde lijst van 
aangiftes verkrijgen door op  te klikken.

  Via het criterium “Mijn hoedanigheid” kan u nu aangiftes opzoeken waarvoor u 
aannemer-aangever, opdrachtgever, onderaannemer of bouwdirectie bent.
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4.4 Inhoudingsplicht

Indien u wilt nakijken of uw onderaannemers onderworpen zijn aan de Inhoudingsplicht, 
 consulteert u de gewenste aangifte via 

 op de startpagina.

De lijst met uw onderaannemers verschijnt.

Klik op  van de gewenste onderaannemer. U wordt doorverwezen naar de onlinedienst 
“ Inhoudingsplicht”. Deze onlinedienst laat de betrokkenen toe om na te gaan of een 
dergelijke inhoudingsplicht van toepassing is op de factuur die voorgelegd wordt voor 
bepaalde werken door een bepaalde aannemer. Indien nodig, zullen ze ook de storting 
van het bedrag van de inhouding op de factuur kunnen voorbereiden die voor rekening 
van hun medecontractant moet gebeuren.

Voor meer informatie over de onlinedienst “Inhoudingsplicht”, raadpleeg de rubriek 

“Werken met contractanten” / “Inhoudingsplicht” op de portaalsite.
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5. Onbeveiligde modus

De onbeveiligde modus geeft u onmiddellijk toegang tot de onlinedienst zonder u eerst 
aan te melden. Via de onbeveiligde modus kunnen enkel basishandelingen uitgevoerd 
worden:

  Creatie van contracten (zie 4.1.2 Contract) ;
  Toevoeging van onderaannemers (zie 4.1.2 Contract).

Voor de bewakingssector is geen enkele actie mogelijk in de onbeveiligde modus.

De startpagina verschilt van deze in beveiligde modus. Hier moet u uw 
ondernemingsnummer invullen en valideren.

Opgelet! Voor de veiligheid zijn de verschillende onderaannemers die aan een aangifte 
werden toegevoegd, niet zichtbaar in de onbeveiligde modus.

6. Meer informatie

Het contactcenter van de sociale zekerheid is beschikbaar:
  Per telefoon op 02 511 51 51
  Per e-mail op contactcenter@eranova.fgov.be


