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uitstel van betaling sociale bijdragen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van
het coronavirus
Geachte
Zelfstandigen die kunnen aantonen moeilijkheden te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik
maken van een speciale regeling voor de bijdragebetaling. Hieronder vindt u een beknopte uitleg.
De bijdragen over de eerste twee kwartalen van 2020 moeten in principe als volgt betaald zijn:
-

het 1ste kwartaal 2020 vóór 31 maart 2020
het 2de kwartaal 2020 vóór 30 juni 2020

Zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden (zie hieronder) krijgen de mogelijkheid uitstel van betaling te
vragen voor deze kwartalen:
-

het 1ste kwartaal 2020: te betalen vóór 31 maart 2021
het 2de kwartaal 2020: te betalen vóór 30 juni 2021

Welke zelfstandigen komen in aanmerking?
Iedere zelfstandige die aangesloten is in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxi-statuut die
kan aantonen moeilijkheden te ondervinden ten gevolge van het coronavirus.
Voor welke bijdragen kunt u uitstel vragen?
Het uitstel geldt voor de voorlopige bijdragen van bovenvermelde kwartalen. Dit uitstel geldt niet voor de
regularisatiebijdragen die in deze kwartalen vervallen. De bijdragen die reeds werden betaald worden niet
teruggestort.

Hoe vraagt u om uitstel?
Om betalingsuitstel te kunnen genieten voor:
-

het eerste kwartaal 2020 moet de aanvraag gebeuren vóór 31/3/2020;
het tweede kwartaal 2020 moet de aanvraag gebeuren vóór 15/6/2020.

Deze aanvraag moet ten minstens de volgende inlichtingen bevatten:
-

naam, voornaam en woonplaats
naam en zetel van bedrijf
ondernemingsnummer

Daarnaast moet u met de nodige bewijsstukken aantonen dat u moeilijkheden ondervindt bij de betaling van uw
sociale bijdragen.
Dit uitstel heeft geen gevolgen voor uw rechten op voorwaarde dat de bijdragen binnen de verlengde termijn
betaald worden!
Zijn deze bijdragen niet vereffend op de uitgestelde data dan worden deze bijdragen opgevorderd met
verhogingen. De eventuele uitkeringen door de mutualiteit zijn dan ook ten onrechte gebeurd en zullen worden
teruggevorderd.
Hebt u nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groeten
Jonathan Debaeke
klantenadviseur - sociaal verzekeringsfonds

Bijlage :

-

aanvraagformulier

Terug te sturen naar

Liantis Sociaal Verzekeringsfonds vzw
Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge

Aansluitingsnummer

Aanvraag uitstel van betaling voor zelfstandigen getroffen door het coronavirus

Ik, ondergetekende,

naam + voornaam: _____________________________________________
straat + nr.:__________________________________________________
postcode + gemeente: __________________________________________

Zetel van het bedrijf:

naam: ________________________________________________________
straat + nr.: __________________________________________________
postcode + gemeente: __________________________________

Nationaal nummer:
Ondernemingsnummer:

verklaar op eer moeilijkheden te ondervinden bij de betaling van mijn sociale bijdragen en wens uitstel te
verkrijgen van betaling van de sociale bijdragen in het sociaal statuut van de zelfstandigen voor (meerdere opties
mogelijk):
□ het 1ste kwartaal 2020
□ het 2e kwartaal 2020

Opgemaakt te _____________________ op datum van _____ / _____ / _____

Handtekening

