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Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het co-
ronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maat-
regelen.

actueel

Bron: RSVZ

Coronavirus – Maatregelen voor zelfstandigen 

Callcenter Corona
Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door 
het coronavirus? Bel gratis naar 0800 12 018 - Elke 
werkdag van 8 uur tot 20 uur.

Onze collega's stellen alles in het werk om je zo snel 
mogelijk te helpen. Raak je niet meteen binnen? Bel 
dan op een later tijdstip terug.

Uitstel van betaling
Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen 
van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag 
indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de beta-
ling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar 
uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen 
aangerekend worden en zonder invloed op de uitkerin-
gen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van 
het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 
2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bij-
drage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Deze aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen 
bevatten:
• naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
• naam en zetel van zijn bedrijf;
• ondernemingsnummer.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig be-
taald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogin-
gen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen 
onrechtmachtig genoten uitkeringen worden terugge-
vorderd.

Meer weten?
Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Kwijtschelding verhogingen
Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van 
het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 
2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige beta-
ling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt 
voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen 
die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogin-
gen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus 
geen aanvraag doen.

Meer weten?
Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Overbruggingsrecht
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echt-
genoten die zich omwille van het coronavirus genood-
zaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken 
of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden 
een beroep doen op het overbruggingsrecht (‘gebeur-
tenis met economische impact’).

Dergelijke situaties worden geval per geval bekeken.

Meer weten?
Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vermindering van  
voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten ge-
volge van het coronavirus, kunnen een vermindering 
vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het 
jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan 
één van de wettelijke drempels.

Meer weten?
Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vrijstelling van bijdragen
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echt-
genoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, 
kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling 
van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toe-
gekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen 
of voor het bijdragesupplement na een regularisatie 
van het beroepsinkomen.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen on-
line aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@
rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van 
je dossier.

Meer weten?
Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)
Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)
Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.
Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.
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FOD Financiën

Steunmaatregelen betreffende het coronavirus

Ziekte- en  
arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie 
worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt 
zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bij-
dragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijk-
stelling wegens ziekte").

Nuttige links
Meer info over het coronavirus vind je op:

FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be

FOD Financiën: https://financien.belgium.be > onder-
nemingen > steunmaatregelen > coronavirus

FOD Economie: https://economie.fgov.be > thema’s > 
ondernemingen > coronavirus

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de versprei-
ding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen 
aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten finan-
ciële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun 
tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  

Welke ondernemingen?
De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een onder-
nemingsnummer (KBO):
• ongeacht hun activiteitensector
• die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de versprei-

ding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. 
een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de 
bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingre-
actie” met partnerondernemingen,…)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan on-
dernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structu-
rele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?
• bedrijfsvoorheffing
• btw
• personenbelasting
• vennootschapsbelasting
• rechtspersonenbelasting

Welke termijn?
• Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?
• afbetalingsplan
• vrijstelling van nalatigheidsinteresten
• kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?
• het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de 

aangiften  
• de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:
• het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve 

wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de ad-
ministratie

• er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillisse-
ment, gerechtelijke reorganisatie,…)

Welke stappen?
• één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
• op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of be-

taalbericht
• via het formulier dat u kunt downloaden via https://finan-

cien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatrege-
len-betreffende-het-coronavirus-covid-19

• per e-mail of per brief
• één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: 

het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de 
postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maat-
schappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoek je dit op:

1. Klik op bovenvermelde website om onze kantorengids te 
openen

2. Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in
3. Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde 

RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag 
zal behandelen.

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig 
dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.


