
Beste collega onderaannemer, 
 
Naar aanleiding van de Corona uitbraak heeft de Financiële Overheidsdienst Financiën een 
aantal steunmaatregelen genomen om eventuele financiële moeilijkheden te kunnen 
overbruggen. 
 
Het gaat om de volgende maatregelen: 
 
BV (Bedrijfsvoorheffing) 
 
Hiervoor geldt er een automatisch betalingsuitstel van 2 maanden. Concreet wil dit zeggen 
dat: 

• De betalingstermijn over de maandaangifte van februari 2020 verlengd wordt tot 13 
mei 2020; 

• De betalingstermijn over de maand maart wordt verlengd tot 15 juni 2020. 
 
Ook al is er een automatisch betalingsuitstel van 2 maanden, we zouden aanraden dit toch 
even te communiceren naar uw Sociaal Secretariaat om te voorkomen dat ze niet alsnog de 
betaling zouden verrichten indien ze een volmacht hebben. 

 
Naast dit automatisch betalingsuitstel kan er zoals besproken ook een afbetalingsplan (op 
langere termijn) worden aangevraagd via het formulier op 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-
coronavirus-covid-19 
Bij een dergelijk afbetalingsplan moet men aan de hand van mails, annuleringen, overige 
documenten,… kunnen staven dat de betalingsmoeilijkheden het gevolg zijn van de 
coronacrisis.  
Als jullie zouden opteren voor het afbetalingsplan is het ook van belang dit correct te 
communiceren naar uw Sociaal Secretariaat. 
 
 
BTW 
 
 
Net zoals voor de bedrijfsvoorheffing geldt hier een automatisch betalingsuitstel van 2 
maanden. 

• De betaling voor de maandaangifte van februari zal voor 20 mei 2020 moeten 
gebeuren. 

• De betaling voor de maandaangifte van maart zal voor 20 juni 2020 moeten 
gebeuren. 

 
Ook hier is het mogelijk om een afbetalingsplan aan te vragen via 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-
coronavirus-covid-19 
De vereiste bewijsstukken zijn idem. 
 
 
Op het vlak van BTW heeft men ook voorzien in een uitstel voor de indiening van de 
aangifte: 

• De aangifte over februari moet ten laatste 6 april 2020 ingediend zijn; 

• De aangifte over maart moet ten laatste 7 mei 2020 ingediend zijn. 
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Het is belangrijk om voor elke schuld waarvan je een afbetalingsplan wil aanvragen een 
aparte aanvraag in te dienen. Dit wil zeggen een aparte voor de BV en een voor BTW. Het 
document zit in bijlage.  
 
 
Referte/artikelnummer: Dit staat op het desbetreffende aanslagbiljet. 
Aard van de schuld: BV/BTW/vennootschapsbelasting 
Verschuldigd bedrag 
 
 
Dit document moet je dan versturen per post of via mail naar: het Regionaal 
Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk 
persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon) 
 
 
RSZ 
 
Voor de bijdragen van Q1 en Q2 2020 kan er een afbetalingsplan worden aangevraagd via: 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm 
Hierbij zouden we aanraden om na het indienen van het online formulier ook nog even een 
opvolgmail te sturen naar plan@rsz.fgov.be met de vermelding van “naam bedrijf (BTW 
nummer) Afbetalingsplan Corona” in de titel. 
 
Hiermee hebben jullie sowieso een bewijs nadien voor het geval het online 
aanvraagformulier het website verkeer niet meer zou aankunnen. 
Bijkomend is het belangrijk dat je dit eveneens communiceert naar uw Sociaal Secretariaat 
zodat ze mee op de hoogte zijn en indien de betaling via hun gaat, ze hier rekening mee 
kunnen houden. 
 
 
Meer info over deze maatregel vind je via: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-
financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus 
 
 
Uitstel betaling onroerende voorheffing 
 
Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de 
bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht 
komen.  
Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het 
voorjaar, maar pas in het najaar. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing 
voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.  
Voor de lokale overheden heeft dit geen financiële impact aangezien Vlaanderen de 
onroerende voorheffing blijft prefinancieren. 
 
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (Coronavirus) 
 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-
voor-zelfstandigen-coronavirus 
 
Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus 
kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.  
Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een 
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volledige maand onderbreekt ('Gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een 
economische activiteit'). 
 
Wie komt in aanmerking: alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten 
(aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen.  
Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in 
bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben. 

 
Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen 
met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht NIET aanvragen. 

Algemene versoepeling: de zelfstandige die zijn activiteit gedurende minstens 7 
opeenvolgende dagen (maar minder dan een volledige maand) gedwongen moet 
onderbreken wegens overmacht (derde pijler)  
zal voortaan toch aanspraak kunnen maken op een financiële uitkering die varieert tussen 
25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering. 
 
Dit geldt dus voor o.m. de ondernemingen die de deuren sluiten omdat er te weinig klanten 
zijn of uit voorzorg. 

Indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, houden we jullie op de hoogte. 
 
Davy Jonckers  
Founder & Culture manager, CEO 
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