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CORONA  - MINNELIJKE AFBETALINGSPLANNEN /
UITSTEL RSZ BETALINGEN MOGELIJK INGEVAL VAN 
SLUITING

De RSZ heeft twee maatregelen voor de bedrijven genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: 
mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen en uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen 
tot 15 december 2020. 

1. Minnelijke afbetalingsplannen

Als uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus ondervindt en u problemen hebt om 
de sociale bijdragen te betalen, dan voorziet de RSZ in de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan 
aan te vragen voor het 1ste en 2de kwartaal 2020.

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximumperiode 
van 24 maanden. Als u al uw sociale zekerheidsbijdragen correct hebt betaald, kan de RSZ u vrijstellen 
van bijdrageopslagen (10%), forfaitaire vergoedingen en/of intresten (7%).
Op de pagina “Minnelijk afbetalingsplan” van de RSZ kunt u een minnelijk afbetalingsplan aanvragen.

2. Uitstel RSZ-betalingen
De ondernemingen die door de Coronacrisis moeten sluiten, kunnen onder bepaalde voorwaarden hun 
RSZ-betalingen vanaf 20 maart 2020 met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal 2020 uitstellen tot 
15 december 2020. 
Er zijn hierbij 2 of in feite 3 groepen.

2.1 Groep 1 : Werkgevers waarvoor de RSZ het uitstel automatisch toekent
Voor meer dan 60.000 werkgevers kon de RSZ het recht op uitstel de voorbije dagen automatisch toeken-
nen. Het gaat om ondernemingen uit de volgende sectoren die verplicht gesloten zijn:
• Horeca
• De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
• Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële  
 besluiten gesloten zijn, met uitzondering van: 
  o voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
  o dierenvoedingswinkels
  o apotheken
  o krantenwinkels
  o tankstations en de leveranciers van brandstoffen
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Via een eenvoudige toepassing Coronacrisis check RSZ-uitstel biedt de RSZ aan deze ondernemingen zelf de 
mogelijkheid om na te gaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend. Zij moeten alleen het KBO-nummer 
van hun onderneming inbrengen en krijgen onmiddellijk het antwoord.
De toepassing is te vinden op https://www.uitstelrszbetalingen.be

Als zij menen dat zij ten onrechte nog geen uitstel kregen, kunnen zij dit probleem online aan de RSZ melden via 
het elektronisch formulier, dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld. De RSZ zal dit dan onderzoeken, waar 
nodig corrigeren en de werkgever informeren.

Ons sociaal secretariaat ontving vanwege de RSZ al een lijst met de werkgevers die tot deze Groep 1  behoren, 
en zal hen daarover eerstdaags informeren.

2.2 Groep 2  : Ondernemingen die hun sluiting zelf moeten melden
De bedrijven die niet verplicht gesloten moesten worden maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, kun-
nen dat sinds kort ook melden met een elektronische verklaring op eer. 
Het gaat hierbij om :
• Niet-essentiële bedrijven (zie het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 hierover), die gesloten zijn om 
 dat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen.
• Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven  
 van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over  
 ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten  
 gesloten zijn. Het moet een volledige sluiting betreffen, d.w.z. stopzetting van de productie en de verkoop  
 (er mag wel nog een beperkt aantal werknemers in het bedrijf werkzaam zijn voor de administratie, het  
 onderhoud, enz.).

Mogelijk vallen een aantal bouwbedrijven onder deze situatie.  Belangijk is wel dat ze alle activiteiten van de 
onderneming stopgezet hebben.  Indien men op bepaalde werven actief is en andere niet, is er geen mogelijk-
heid om via de verklaring op eer uitstel aan te vragen. Dit is wel het geval indien alle werven stopgezet worden. 
Bij het indienen van de verklaring op eer moet de situatie beschreven worden.

Hoe dient u een verklaring op eer in?
Alle ondernemingen kunnen hiervoor gebruikmaken van de eenvoudige toepassing te vinden op het portaal van 
de sociale zekerheid: Coronacrisis – Verklaring op eer 
Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet een werkgever een account voor het portaal van de sociale 
zekerheid hebben. 

Als hij nog geen account heeft, kan hij er een aanmaken door de procedure op het portaal van de sociale zeker-
heid te volgen.
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Heeft de werkgever een account, dan gaat hij als volgt te werk:
• Op de homepagina van de RSZ-website, klik op de banner  
 “Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers”
• In het menu links kies “Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ”.
• In de tekst klik op de knop “Verklaring op eer indienen”
• Meld u aan.
• Vink de vakjes aan die op u van toepassing zijn en klik op “Indienen”

De werkgever krijgt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
Ons sociaal secretariaat wordt wekelijks door de RSZ geïnformeerd  welke bedrijven precies de verklaring 
op eer invulden

Opgelet : de RSZ neemt zich voor om deze bedrijven later te controleren en geeft aan dat het inzenden 
van een valse of niet-correcte verklaring op eer aanleiding kan geven tot het treffen van sancties.

2.3 Groep 3  Bedrijven die geen uitstel kunnen aanvragen
Ten aanzien van de ondernemingen die niet antwoorden aan de hierboven vermelde voorwaarden, is het 
betalingsuitstel tot 15/12/2020 niet van toepassing.
Een typisch voorbeeld hiervan is ons eigen sociaal secretariaat dat volgens de bepalingen van het MB van 
18  maart 2020 behoort tot de essentiële sectoren…

2.4 Voor welke RSZ-bijdragen is uitstel mogelijk ?
Het uitstel heeft momenteel betrekking op betalingen die vanaf 20 maart 2020 moeten worden uitgevoerd.
Het betreft in het bijzonder:
• de bijdragen die voor het 1ste en 2de kwartaal 2020 verschuldigd zijn (met inbegrip van de bij 
 zondere bijdragen en de bijdragen bestaanszekerheid)

Maar ook:
• de nog te betalen wijzigingen van de bijdragen;
• de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
• het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
• het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
• het jaarlijks debetbericht jaarlijkse vakantie (10,27% van de brutolonen) dat aan de werkgevers  
 wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 moet worden betaald; Voor de bouw 
 bedrijven zit de bijdrage jaarlijkse vakantie in de kwartaalbijdragen FBZ-Constructiv vervat zodat  
 zij enkel nog de 10,27% bijdragen verschuldigd zijn op de bezoldigingen van de leerlingen
• de RSZ-voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
• het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Het is ook belangrijk te vermelden dat de termijnen voor de indiening van de DMFA-aangiften in acht 
moeten worden genomen, enkel de betaling van de bijdragen kan tot 15 december 2020 worden uitge-
steld.  Voor de aangiften aan de RSZ zorgt ons sociaal secretariaat, zodat u zich hier geen zorgen over 
dient te maken.


