Betaling van de socialezekerheidsbijdragen
Uitzonderlijke en tijdelijke betaalmoeilijkheden
De Rijksdienst voor sociale zekerheid kan bij tijdelijke en uitzonderlijke betaalmoeilijkheden aan de
toepassing van de sancties (forfaitaire vergoeding voorschotten, opslagen en intresten) verzaken indien
de kwartaalbijdragen betaald worden vóór het einde van de 2de maand die volgt op het kwartaal waarop
zij betrekking hebben. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de Inningsdienst van de RSZ,
Minnelijke afbetalingen, op het nummer 02/509 31 11.

Minnelijke invordering
De Rijksdienst voor sociale zekerheid beschikt over de mogelijkheid om op minnelijke wijze over
afbetalingstermijnen te onderhandelen. De toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten van dergelijk
minnelijk akkoord werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 01/12/2016 tot aanvulling van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 (BS 6 januari 2017).
De krachtlijnen zijn de volgende:





de aanvraag moet betrekking hebben op de totale vervallen schuld op datum van de aanvraag;
bij de berekening van de grootte van de maandelijkse schijven wordt er rekening gehouden met
de aan te rekenen bijdrageopslagen en de te vervallen intresten;
de vervaldata van deze schijven zijn vast, net zoals de bedragen ervan;
als er meerdere plannen worden toegestaan, worden de onderscheiden schijven gecumuleerd
tot één maandelijks bedrag.

Bijkomende inlichtingen in verband met het uitstel van betaling kunt u krijgen bij de RSZ op het nummer
02/509 31 11.

Ontheffing van toegepaste sancties wegens laattijdige betaling




Werkgevers kunnen een ontheffing van 50% van de toegepaste bijdrageopslagen en forfaitaire
vergoedingen krijgen overeenkomstig artikelen 54 en 54bis van het koninklijk besluit van 28
november 1969 (op basis van uitzonderlijk ingeroepen omstandigheden) (artikel 55 § 2 van het
KB van 28.11.1969) zonder rekening te houden met de voorwaarde dat "alle vervallen bijdragen
van de sociale zekerheid dienen betaald te zijn" maar dat alle vervallen bijdragen gedurende de
drie eerste kwartalen van 2009, die opgenomen werden in een afbetalingsplan, betaald zijn.
Onder dezelfde voorwaarden, maar voor de vervallen bijdragen gedurende de twee eerste
kwartalen van 2009, kan de administratie een vrijstelling verlenen van 25% van de intresten.
In het kader van artikel 55 § 3 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (volledige
ontheffing van de bijdrageopslagen en forfaitaire vergoedingen wegens economische redenen
en dringende billijkheidsredenen) kan het Beheerscomité, uitzonderlijk, een ontheffing verlenen

van 50% van de toegepaste interesten voor de vervallen bijdragen in de drie eerste kwartalen
van 2009.
Meer informatie vindt u in de instructies aan de werkgevers op de portaalsite van de sociale zekerheid.

