
 

U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een “beveiligde” (A) of in een 
“onbeveiligde” (B) modus.

Om toegang te krijgen tot de onlinedienst, gaat u naar de de rubriek Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 
30ter) op het portaal van de sociale zekerheid.

(A) Om de onlinedienst in “beveiligde” modus te gebruiken, klikt u op 
de knop “Consulteren Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid (beveiligd)” 
(in het menu aan de rechterkant).
 
Kies de taal waarin u zich wenst aan te melden en selecteer de hoedanigheid waarmee u zich wil 
authenticeren.

U kan zich aanmelden via:
 Uw elektronische identiteitskaart (eID);
 Uw toegangscodes (gebruikersnaam en paswoord)

Als werkgever kan u zich niet aanmelden via Token. Deze optie kan dan ook niet gebruikt worden.

(B) Om de onlinedienst in “onbeveiligde” modus te gebruiken, klikt 
u op de knop “Consulteren Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid (niet 
 beveiligd)” (in het menu aan de rechterkant).

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

 



 

Het consultatiescherm verschijnt. 

U heeft nu de mogelijkheid om na te gaan of er inhoudingsplicht van toepassing is voor een  
onderneming (A).

Wanneer het een buitenlandse onderneming betreft zonder Belgisch identificatienummer, dan klikt u 
op de desbetreffende link (B).

Wanneer u in de beveiligde modus een consultatie uitvoert, zal de onlinedienst u automatisch als 
 opdrachtgever erkennen en uw gegevens overnemen.

A

B



 

Opzoeking op ondernemingsnummer (KBO) of RSZ-nummer
Om na te gaan of de inhoudingsplicht van toepassing is, vult u het ondernemingsnummer (KBO) of  
RSZ-nummer van een onderneming in en klikt op “Consulteren”.



 

De onlinedienst geeft drie mogelijke resultaten weer:
 Geen gegevens
 Toestand sociale zekerheid OK
 Inhoudingsplicht

Geen gegevens
Indien het resultaat van uw opzoeking “Geen gegevens beschikbaar” vermeldt, dient er geen inhouding 
op de betrokken factuur te gebeuren. 

Toestand sociale zekerheid OK
De opgezochte onderneming is niet onderhevig aan inhoudingsplicht.
De onlinedienst geeft eveneens weer tot wanneer deze beslissing geldig is.

Inhoudingsplicht
De opgezochte onderneming is wel onderhevig aan inhoudingsplicht.
Om de storting voor te bereiden, klikt u op “Storting voorbereiden”.



 

De gegevens van de onderneming waarvoor de inhouding wordt gerealiseerd, worden  weergegeven.

Aangezien u aangemeld een storting voorbereidt, wordt u automatisch erkend als opdrachtgever van 
de storting en worden uw gegevens weergegeven.

U dient nog uw contactgegevens in te voeren. De gegevens met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Een e-mailadres ingeven is dus niet verplicht, maar het is wel aangewezen. Op het e-mailadres dat u 
hier ingeeft, zal u de bevestiging van de voorbereide storting ontvangen.

Vervolgens klikt u op “Volgende”.

Als u handelt in naam van een ander bedrijf, kan u de opdrachtgever steeds aanpassen door op de 
 desbetreffende link te klikken en de juiste gegevens in te voeren.



 

Onder het scherm verschijnt nu de mogelijkheid om facturen toe te voegen.
Per factuur vult u volgende gegevens aan
 Factuurnummer
 Datum contract
 Factuurdatum
 Bedrag zonder BTW

De onlinedienst geeft direct het te betalen bedrag voor inhouding weer.

Wenst u extra facturen toe te voegen, klik dan op “Factuur toevoegen” en vul de nodige gegevens in.  
De onlinedienst zal dan het gecumuleerde te betalen bedrag voor inhouding weergeven.

Vervolgens klikt u op “Volgende”.



 

Een overzicht wordt weergegeven met detailgegevens over
 De opdrachtgever van de storting 
 De onderneming voor dewelke de inhouding wordt gerealiseerd
 De facturen
 Het totaal te betalen bedrag

Als al deze gegevens correct zijn, klikt u op “Bevestigen”.

U kan echter ook het te betalen bedrag aanpassen, indien u over een door de RSZ gevalideerd attest 
 beschikt.
Hiervoor klikt u op het berekende bedrag om het manueel aan te passen.

Vervolgens klikt u op “Volgende”.



 

U krijgt een overzicht van de ingevoerde gegevens met een aangepast te betalen bedrag. 
Als al deze gegevens correct zijn, klikt u op “Bevestigen”.

Tot slot krijgt u een overzicht van de overschrijving die u dient uit te voeren.
De onlinedienst geeft u:
 Het te betalen bedrag
 Het RSZ-rekeningnummer IBAN
 De BIC-code
 Een gestructureerde mededeling.

Deze bevestiging wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat u opgegeven hebt bij de  identificatie 
van de opdrachtgever. 

Opgepast: 
Wanneer u de onlinedienst verlaat of een nieuwe consultatie uitvoert, raakt u deze bevestiging kwijt. 
Indien u geen e-mailadres opgegeven hebt bij de identificatie van de opdrachtgever, zal u deze gegevens 
moeten afdrukken door op “Printen” te klikken. 



 

Storting inhouding facturen voorbereiden voor buitenlandse onderneming.
Vul de gegevens van de onderneming waarvoor de inhouding wordt gerealiseerd verder aan (A).
Nadien vult u uw contactgegevens verder aan (B) of wijzigt u de opdrachtgever.

Vervolgens klikt u op “Volgende”.

A

B



 

Het overzichtsscherm waar u facturen kan toevoegen en het te betalen bedrag kan berekenen, 
 verschijnt.



 

De onlinedienst Inhoudingsplicht gebruiken in « onbeveiligde » modus
Wanneer u de onlinedienst gebruikt zonder zich aan te melden, kan u eveneens consultaties uitvoeren, 
maar zullen uw gegevens niet automatisch weergegeven worden.

U heeft de mogelijkheid om na te gaan of er inhoudingsplicht van toepassing is voor een onderneming (A).

Wanneer het een buitenlandse onderneming betreft zonder Belgisch identificatienummer, dan klikt u 
op de desbetreffende link (B).

Opzoeking op ondernemingsnummer (KBO) of RSZ-nummer
Om na te gaan of de inhoudingsplicht van toepassing is, vult u het ondernemingsnummer (KBO) of 
 RSZ-nummer van een onderneming in en klikt op “Consulteren”.

 

A

B



 

Wanneer u een storting wenst voor te bereiden voor een onderneming die onderhevig is aan  inhoudingsplicht, 
kan u het ondernemingsnummer (KBO) of RSZ-nummer van de opdrachtgever ingeven. U kan ook  aangeven 
dat u niet over de nodige identificatiegegevens beschikt. 

Vervolgens klikt u op “Volgende”.

De gegevens van de opdrachtgever van de storting worden weergegeven.
U dient nog contactgegevens van de opdrachtgever in te voeren.
De gegevens met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Vervolgens klikt u op “Volgende”.



 

Indien u hebt aangegeven dat u niet over identificatiegegevens (RSZ- of ondernemingsnummer (KBO)) van 
de  opdrachtgever beschikt, dan dient u bijkomende contactgegevens voor deze opdrachtgever in te geven.
De gegevens met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Vervolgens klikt u op “Volgende”.

Onder het scherm verschijnt nu de mogelijkheid om facturen toe te voegen en kan u verder een storting 
inhouding op facturen voorbereiden.


