
PROCEDURE VERLEGGING BTW– AANGIFTE – SOCIALE BIJDRAGEN...

De minister van Onafhankelijkheid en Landbouw, Denis Ducarme, heeft besloten betalingsfaciliteiten toe te kennen aan 
zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus. 

De belastingadministratie heeft steunmaatregelen genomen. 

Betaling van belastingschulden (Bedrijfsvoorheffing, BTW, RPB, Ven.B., BNI)

Bij wijze van uitzondering maakt deze maatregel het mogelijk om een betalingsplan voor belastingverplichtingen te verkrijgen. 
Deze maatregel geldt voor alle ondernemingen, mits de aanvraag vóór 30 juni wordt ingediend.  

De procedure en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de fiscale administratie.

Verlenging van de termijnen voor de indiening van de aangiften en de betalingen 

Uitstel van de termijn voor het indienen van de verklaringen Ven.B., BNI en BNI/Ven.
U heeft tot donderdag 30 april 2020 middernacht de tijd om uw aangifte voor de vennootschapsbelasting, de 
vennootschapsbelasting en de niet-ingezetene vennootschapsbelasting in te dienen. 

 Deze extra termijn geldt alleen voor aangiften met een invoeringstermijn van 16 maart tot en met 30 april 2020. 

Uitstel van de termijn voor het indienen van BTW-aangiften  

 i .    PERIODIEKE VERKLARINGEN 

Verklaring van... Deadline verlengd tot... 
Februari 2020 6 april 2020 
Maart 2020 7 mei 2020 

1e trimester 2020 7 mei 2020 

Bent u een starter of heeft u een maandelijkse machtiging tot teruggave en wilt u profiteren van de maandelijkse teruggave van 
uw btw-krediet? In dit geval wordt ook uitstel verleend, maar slechts tot de 24e van de maand die volgt op de verslagperiode.

i i .     INTRACOMMUNAUTAIRE GEGEVENS 

Verklaring met betrekking tot.... Deadline verlengde tot...
Februari 2020 6 april 2020 

Maart 2020 7 mei 2020 

1e trimestre 2020 7 mei 2020 

i ii.     JAARLIJKSE LIJST VAN BELASTBARE KLANTEN  

• Termijn verlengd tot 30 april 2020
• Indien u uw activiteit hebt stopgezet: uiterlijk op het einde van de 4e maand na de stopzetting van de 

activiteiten die onderworpen zijn aan de BTW.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/circulars/a43ad376-fe2e-450b-bd38-ff482f6bf1dc
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/circulars/a3374a81-209d-49da-bab1-7caea9f67f4c


Betaling van de BTW en de roerende voorheffing 

U krijgt een automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de btw en de roerende voorheffing, zonder dat u 
boetes of achterstandsrente hoeft te betalen. 

Dit uitstel betreft ::

i. BTW

Betaling met betrekking tot... Deadline verlengd tot... 
Maandelijkse rapportage - februari 2020 20 mei 2020 
Maandelijkse rapportage - maart 2020 20 juni 2020 

Kwartaalrapportage - 1e kwartaal 2020 20 juni 2020 

ii. PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL

Betaling met betrekking tot... Deadline verlengd tot... 
Maandelijkse rapportage - februari 2020 13 mei2020 

Maandelijkse rapportage - maart 2020 15 juni 2020 

Kwartaalrapportage - 1e kwartaal 2020 15 juni 2020 

iii. Betaling van de PB  en Ven. B.
Er wordt automatisch een extra periode van twee maanden toegekend, naast de normale periode, voor de betaling van de 
personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de vennootschapsbelasting en de belasting voor niet-inwoners. 

Deze maatregel is van toepassing op de belastingaangifte voor het belastingjaar 2019, vastgesteld vanaf 12 maart 2020. 

Voor de betaling van schulden in verband met de personen- of vennootschapsbelasting, met inbegrip van schulden die vóór 12 
maart 2020 zijn vastgesteld, gelden ook de aangekondigde steunmaatregelen en aanvullende betalingstermijnen, vrijstelling 
van achterstalligheidsrente en/of kwijtschelding van boetes voor te late betaling, op verzoek. 



SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN  

Uitstel van betaling

Wat is uitstel van betaling? 

Alle zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen uitstel 
van betaling aanvragen voor de bijdragen voor het 1e en 2e kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 
maart 2020 verschuldigd zijn. . 

De bijdrage voor 

• Het eerste kwartaal van 2020 moet voor 31 maart 2021 worden betaald;
• Het tweede kwartaal van 2020 moet voor 30 juni 2021 worden betaald.

De op 31 maart 2020 verschuldigde bijdragen worden vóór 31 maart 2021 betaald. 

Verzoek om kwijtschelding van bijdragen

Als u als zelfstandige in tijdelijke financiële moeilijkheden verkeert, kunt u een aanvraag indienen voor vrijstelling van sociale 
zekerheidsbijdragen. 

Wacht daartoe tot u de verklaring voor het tweede kwartaal ontvangt en dien een globale aanvraag in voor de eerste twee 
kwartalen.

Meer informatie 
Website Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers 

Hoe vraag ik de bijdragevrijstelling aan? 

U kunt deze vrijstelling rechtstreeks aanvragen via het overheidsportaal.
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm

Werkt het niet? Stuur dan dit formulier 
https://www.acerta.be/uploads/media/5c014bfaa9baa/brochure-sociale-bijdragen-verlagen-2019.pdf 
per post naar uw socialezekerheidsfonds (Zie onderstaand) 

https://www.rsvz.be/nl/faq/wat-als-ik-mijn-sociale-bijdragen-niet-kan-betalen?_ga=2.16679542.1900301188.1588153021-873442138.1584372695
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/fr/formulaire-de-demande-de-dispense-corona-f.pdf
https://www.acerta.be/uploads/media/5c014bfaa9baa/brochure-sociale-bijdragen-verlagen-2019.pdf
https://www.acerta.be/uploads/media/5c0e46fca2146/szb-003-1901-aanvraagvermindering-fr-v3.pdf


Acerta 

Buro & Design Center

Esplanade du Heysel BP 65

1020 Bruxelles

Tel: +32 10 23 59 22

Website: http://www.acerta.be

Lijst met kantoren: https://www.acerta.be/nl/kantoren

Uitstel van betaling van de sociale zekerheid

Een zelfstandige die moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het coronavirus kan uitstel van betaling vragen voor voorlopige 
socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 en voor regularisaties die vóór 31 maart 2020 moeten 
worden betaald. Deze maatregel is niet van toepassing op reeds betaalde bijdragen. 

U moet uw aanvraag vóór 15 juni 2020 indienen. 

De snelste manier om uw aanvraag in te dienen is via e-mail. V
U vindt onze contactgegevens op uw verklaring. 
Vermeld de volgende gegevens in deze mail: 

• In de onderwerpregel van uw e-mail: "Coronavirus betalingsuitstelverzoek";
• Uw klantnummer (u vindt het op uw afschrift);
• Je achternaam, voornaam en adres;
• Uw bedrijfsnummer;
• De naam en de zetel van uw bedrijf.

U geeft ook de redenen aan waarom u getroffen bent door het coronavirus (bv. ziekte, quarantaine, sluiting, daling van de 
verkoop). 

Verlaging van de voorlopige socialezekerheidsbijdragen

Als je huidige inkomen lager is dan de voorlopige basis voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen, kun je je 
voorlopige sociale zekerheidsbijdragen laten verlagen. U moet dan bewijzen dat u last heeft van de gevolgen van het coronavirus 
(zoals een daling van de omzet) en dat uw geschatte beroepsinkomsten lager zijn. U vindt hier meer informatie over het 
onderwerp.

Wees voorzichtig: als uw eindinkomen de gekozen drempelwaarde overschrijdt, moet u ook toeslagen betalen. U kunt ze 
vermijden door voldoende betalingen te doen in de loop van het bijdragejaar. 

Verzoek om kwijtschelding van bijdragen

U kunt ook vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen aanvragen. Als u zich voor de eerste twee kwartalen van 2020 wilt 
aanmelden, moet u wachten tot u de verklaring voor het tweede kwartaal hebt ontvangen. Het is niet mogelijk om een 
aanvraag in te dienen voor de komende kwartalen. 

Voor de aanvraag zelf kunt u terecht bij  het online portaal van de overheid. 

U kunt ook het aanmeldingsformulier gebruiken.  

U kunt het formulier per post versturen  (https://www.acerta.be/nl/kantoren ) of op de website: www.acerta.be/nl/contact

Het RSVZ zal uw aanvraag dan verwerken. 

mailto:independants.lln@acerta.be
mailto:independants.lln@acerta.be
https://www.acerta.be/fr/nos-bureaux
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https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm
https://www.acerta.be/uploads/media/5e749a68d423e/formulaire-de-demande-de-dispense-corona-f.pdf
https://www.acerta.be/fr/nos-bureaux
https://www.acerta.be/uploads/media/5c014bfaa9baa/brochure-sociale-bijdragen-verlagen-2019.pdf
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
https://www.acerta.be/uploads/media/5c014bfaa9baa/brochure-sociale-bijdragen-verlagen-2019.pdf


Group S 

Rue des Ursulines 2

1000 Bruxelles

Tel: +32 2 555 15 20

Fax: +32 2 555 15 45

E-mail: infocas@groups.be

Website: http://www.groups.be

Lijst met kantoren: https://www.groups.be/1_40717.htm?rdeLocaleAttr=nl

Hoe vraag ik deze aanvraag aan? 
Deze aanvraag moet vóór 15/06/2020 worden ingediend. 

Stuur hiervoor een e-mail naar uw Client Advisor of naar infocasi@groups.be.  

Er is geen standaardformulier,  maar de aanvraag moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

• Onderwerp van uw e-mail: "Aanvraag maatregelen Coronavirus ";
• Uw Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart);
• Uw naam, voornaam en adres;
• Uw bedrijfsnummer (KBO-nummer) ;
• Een verklaring voor de moeilijkheden die worden ondervonden als gevolg van het coronavirus

Houd er rekening mee dat dit een uitstel van betaling is en geen ontheffing. :

Daarom willen wij u erop wijzen dat u ook een vermindering van uw voorlopige sociale zekerheidsbijdragen kunt aanvragen en 
eventueel daarna een kwijtschelding van de bijdragen kunt aanvragen. 

Liantis socialezekerheidsfonds

Quai de Willebroeck 37

1000 Bruxelles

Tel. +32 2 212 22 30

E-mail: info@liantis.be

Website: https://www.liantis.be

Lijst van kantoren: https://www.liantis.be/nl/kantoren

Ontdek de mogelijkheid om uw sociale zekerheidsbijdragen te verminderen. U kunt dit eenvoudig doen via My Liantis.

Heeft u financiële problemen? In dat geval kunt u uitstel van betaling vragen voor bepaalde socialezekerheidsbijdragen. 
https://www.liantis.be/nl/coronavirus-de-meest-gestelde-vragen#zelfstandige

U kunt ook vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen aanvragen bij het RSVZ (Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen 
voor Zelfstandigen).
https://www.liantis.be/nl/faq/kan-ik-een-vrijstelling-krijgen-voor-mijn-sociale-bijdragen

mailto:infocas@groups.be
mailto:infocas@groups.be
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https://www.groups.be/1_40717.htm
mailto:infocas@groups.be
mailto:info@liantis.be
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https://www.liantis.be/fr/faq/puis-je-beneficier-d-une-dispense-de-cotisations-sociales
https://www.liantis.be/nl/coronavirus-de-meest-gestelde-vragen#zelfstandige
https://www.liantis.be/nl/faq/kan-ik-een-vrijstelling-krijgen-voor-mijn-sociale-bijdragen


Partena 

Rue des Chartreux 45 

1000 Bruxelles

Adresse postale: Partena Compass - BP 21000 - 1000 Bruxelles

Tel: +32 2 549 73 00

Fax: +32 2 223 73 79

E-mail: mkt.asti@start.partena.be

Website: http://www.partena.be

Lijst met kantoren: https://www.partena-professional.be/nl/kantoren

Verlaging van uw sociale zekerheidsbijdragen

Is uw huidige inkomen lager dan de voorlopige berekeningsbasis voor uw sociale zekerheidsbijdragen voor 2020? Dan kunt u een 
vermindering van uw sociale zekerheidsbijdragen aanvragen. In dit geval moet u aantonen dat uw activiteit de negatieve gevolgen 
van het coronavirus ondervindt en dat uw geschatte beroepsinkomsten onder een van de wettelijke drempels liggen. U kunt het 
aanvraagformulier voor een korting vinden op onze website op >>>> F ormulaire FR

https://www.partena-

professional.be/sites/default/files/uploads/Administratieve%20docs%20%26%20forms%20FR/ASI/Demande%20r%C3%

A9duction%20PRINCIPAL.pdf 

Envoyez votre demande par e-mail à l'adresse  independant@partena.be 

Le report de paiement

Vous pouvez demander un report de paiement pour les deux premiers trimestres de 2020 ainsi que pour les cotisations de 
régularisation qui arrivent à échéance au 31 mars 2020. 

Cette mesure concerne toutes les catégories de travailleurs indépendants. 

Votre demande doit être introduite avant le 15 juin 2020 ! 

Cl iquez ici pour télécharger le formulaire de demande. 

Stuur uw verzoek per e-mail naar ondernemen@partena.be 

Is uw aanvraag compleet? Dan profiteert u van een uitstel van een jaar om uw bijdragen te betalen. 

Zorg ervoor dat het eerste kwartaal en de regularisatiebijdragen uiterlijk op 31 maart 2021 op onze rekening zijn bijgeschreven. 
De bijdragen voor het tweede kwartaal moeten uiterlijk op 30 juni 2021 worden betaald. 

Houd er rekening mee dat deze maatregel niet van toepassing is op kwartalen die u al betaald heeft. . 

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen

Vanwege de impact van de Coronaviruscrisis zijn er zojuist verschillende maatregelen genomen met betrekking tot verzoeken om 
vrijstelling van sociale lasten: 

• Een vereenvoudigd aanvraagformulier voor het indienen van een ontheffingsverzoek voor het 1e kwartaal van 2020 
(vanwege de impact van de coronaviruscrisis) kan op tijdelijke basis worden gebruikt. 

• In uitzonderlijke gevallen kunnen de bovengenoemde aanvraagformulieren ook per brief of per e-mail worden ingediend 
bij de kassa.

• Uitzonderlijk en tijdelijk hoeven starters niet langer gedurende ten minste vier opeenvolgende en verlopen 
kalenderkwartalen aan belasting te zijn onderworpen voordat zij een geldig en ontvankelijk verzoek om vrijstelling 
kunnen indienen (in het kader van het coronavirus).  Nieuwe zelfstandigen (starters) kunnen dus "onmiddellijk" een 
beroep doen op bovengenoemde vrijstelling.

U kunt deze ontheffing aanvragen: 

• Hetzij via ons via het vrijstellingsformulier dat beschikbaar is op onze website.
https://www.partena-professional.be/sites/documenten

• Of via het portaal van de overheid (RSVZ).
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm

Let op: deze maatregel geldt alleen voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met het maxistatuut. 
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Securex-Integrity 

Avenue de Tervueren 43

1040 Bruxelles

Tel: +32 2 729 92 11

fax: +32 2 729 92 20

Adres: BP 10.600 - 1040 Bruxelles

E-mail: integrity@securex.be

Website: http://www.securex.be

Lijst met kantoren: https://www.securex.be/nl/onze-kantoren

12/03/2020

Gezien de huidige situatie kan elke zelfstandige en elke meewerkende echtgenoot, die moeilijkheden ondervindt door het 
Coronavirus, een beroep doen op een nieuwe maatregel. 

Uitstel van sociale zekerheidsbijdragen 

Om de uitstelmaatregel te verkrijgen, moet u vóór 15/06/2020 een schriftelijk verzoek om uitstel van 01/2020 en 02/2020 
indienen.

De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:  

• Uw naam, voornaam en adres;
• De handelsnaam en de vestigingsplaats van uw bedrijf;
• Uw Rijskregisternummer;
• Reden voor de vraag (ziekte, quarantaine, economische impact ...)

Verstuur uw aanvraag naar het e-mailadres (integrity@securex.be) of per post naar (Lijst met kantoren: https://www.securex.be/nl/kantoren

Diminution des cotisations sociales 

Zelfstandigen kunnen met behulp van dit formulier een verlaging van de premies aanvragen:

Verstuur de aanvraag naar  het e-mailadres(integrity@securex.be) of met de post (Lijst  met kantoren: https://www.securex.be/nl/
kantoren)
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UCM 

Chaussée de Marche 637 (Nationale 4)
5100 Namur (Wierde)
Tel: +32 81 32 06 11
fax: +32 81 30 74 09
Adres: B.P. 38 - 5100 Namur (Jambes)
E-mail: cas@ucm.be
Website: http://www.ucm.be
Lijst met kantoren: https://www.ucm.be/Nos-bureaux/Nos-points-de-contact

Uitstel van sociale zekerheidsbijdragen 

Afhankelijk van de kwartaal waarvoor u een verzoek tot uitstel wilt indienen, staat er een formulier tot uw beschikking. . 

http://www.ucm.be/content/download/203997/4105401/file/Formulaire-Coronavirus-T1-T2doc.pdf 

De aanvraag moet vóór 15 juni 2020 worden ingediend bij het socialeverzekeringsfonds.Het kan per e-mail worden ingediend op 
het volgende e-mailadres cas@ucm.be

Dit uitstel heeft geen gevolgen voor de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de bijdragen worden betaald op de in deze 
maatregel vastgestelde uitsteldata. 

Als de betaling niet op tijd plaatsvindt, verliest u het voordeel van de maatregel en worden de ten onrechte betaalde diensten 
teruggevorderd. 

Om van de aftrekbaarheid van zijn gratis aanvullend pensioen te kunnen genieten, moet de zelfstandige op 31 december 2020 in 
orde zijn met zijn sociale zekerheidsbijdragen. De persoon die het uitstel van betaling zou hebben gekregen, zal zijn Gratis 
Aanvullend Pensioen dus niet kunnen aftrekken. UCM raadt hem daarom aan om geen vordering in te dienen als hij in 2020 heeft 
bijgedragen aan het Gratis Aanvullend Pensioen.

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen 

De aanvraag tot vrijstelling moet worden ingediend bij het socialeverzekeringsfonds. Het kan per e-
mail worden ingediend op het e-mailadres: cas@ucm.be.

https://www.ucm.be/content/download/204633/4117371/file/Formulaire-Dispense-Coronavirus-
Fr.pdf 

Als u zich voor het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2020 wilt aanmelden, moet u wachten tot u de kennisgeving van 
de deadline van het tweede kwartaal hebt ontvangen.  

Weet je niet hoe je je 2019-bijdrage moet betalen? Dan moet u de klassieke procedure volgen: : 

https://www.ucm.be/Starter-et-independant/Aides-et-Droits/L-UCM-vous-aide/Difficultes-L-UCM-m-accompagne/Cotisations-
sociales-UCM-m-aide-aussi/Dispense-ou-levee-de-responsabilite-solidaire 

Ontheffing van sociale zekerheidsbijdragen 

 Is je inkomen gedaald en wil je minder betalen? Dat kan, maar onder bepaalde voorwaarden . Het is een weloverwogen keuze. Als u 
merkt dat uw inkomen aanzienlijk is gedaald, kunt u uw sociaal verzekeringsfonds vragen om het bedrag van uw driemaandelijkse 
bijdrage te verlagen. Om dit te doen, kunt u het volgende doen: : 

1. uw inkomen moet lager zijn dan de wettelijk vastgestelde minimumbedragen

Deze eisen zijn afhankelijk van de aard van uw aansprakelijkheid en zijn te vinden in de onderstaande aanvraagformulieren.

2. U moet objectief bewijs leveren van uw verminderde inkomsten (gezondheidsproblemen, ziekenhuisopname, bevalling, 
afname van het volume van de activiteit, dalende trend in het inkomen, faillissement van een grote klant, ...).

3. Hoe moet het worden aangevraagd

Gebruik het volgende formulier: 

https://www.ucm.be/content/download/96823/1877731/file/Demande_Reduction_Principal_%20Sans_Pension_Sans_Exoneratio 
n_ FR.pdf 

U kunt het document met bewijsstukken terugsturen naar het volgende adres  cas@ucm.be 
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Xerius 

Brouwersvliet 4

2000 Antwerpen
Tel: +32 78 15 00 15

Fax: +32 78 15 54 25

E-mail: info@xerius.be

Website: http://www.xerius.be

Lijst van kantoren : https://www.xerius.be/nl-be/contact

Uitstel van betaling

Hoe kan u een aanvraag indienen?

Deze aanvraag moet vóór 15/06/2020 worden ingediend. 

U dient gebruik te maken van het online aanvraagformulier dat u kunt vinden op :

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Verzoek om kwijtschelding van bijdragen

Als u als zelfstandige in tijdelijke financiële moeilijkheden verkeert, kunt u vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen 
aanvragen. 

Wacht daartoe tot u de verklaring voor het tweede kwartaal ontvangt en dien een globale aanvraag in voor de eerste twee 
kwartalen. 

Comment demander la dispense de cotisations ? 
Vous pouvez demander cette dispense directement via le portail des pouvoirs publics. ; 
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm 

Cela ne fonctionne pas ? Transmettez-nous alors ce formulaire 

https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/fr/formulaire-de-

demande-de-dispense-corona-f.pdf

• Per post: Lijst met kantoren: https://www.xerius.be/nl-be/contact

• Of per e-mail:Lijst  met kantoren: https://www.xerius.be/nl-be/contact

In beide gevallen beslist het RSVZ of de vrijstelling al dan niet wordt verleend. 

Voorlopige vermindering van de socialezekerheidsbijdragen 

Is uw huidig inkomen lager dan de voorlopige basis voor de berekening van uw sociale zekerheidsbijdragen? Dan kunt u een 
vermindering van uw sociale zekerheidsbijdragen aanvragen. In dit geval moet u aantonen dat u de gevolgen van het 
coronavirus ondervindt en dat uw geschatte beroepsinkomsten onder een van de wettelijke drempels liggen. 

Tip:

Houd uw eindinkomen onder de drempel die u kiest. Dit zal u helpen om boetes te vermijden. 

Verdien je nog steeds meer geld?  

Lever dan in 2020 voldoende aanvullende bijdragen. Zo kunt u ook boetes vermijden. .
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Incozina  sociaal verzekeringsfonds

Torhoutsesteenweg 384

8200 Brugge

Tel: +32 50 40 65 65

Fax: +32 50 40 65 99

E-mail: info@incozina.be

Website: http://www.incozina.be 

Multipen 

Zeutestraat 2B 
2800 Mechelen

Tel:  +32 15 45 12 60 
Fax: +32 15 45 12 68

E -mail: info@multipen.be

Website: http://www.multipen.be 

EASYPAY GROUP

Rue Colonel Bourg 113

1140 Bruxelles

Tel:. +32 2 743 05 10

Fax: +32 2 734 04 79

Website: https://www.easypay-group.com/nl_BE/.be  

Nationale Hulpkas

Quai de Willebroeck 35

1000 Bruxelles

Te:. +32 2 546 45 21

Te l. bedrijven: +32 2 546 42 17 en +32 2 546 45 

10 Fax +32 2 513 04 13

E-mail: mailcnh@rsvz-inasti.fgov.be

E-mail bedrijven: cnh-sov@rsvz-inasti.fgov.be

Website: https://www.nationale-hulpkas.be
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