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Protocol inzake betalingsuitstel voor verzekeringspremies
voor de ondernemingen en zelfstandigen

De coronacrisis is nog niet overwonnen. Om de verspreiding van de epidemie te beperken en
een sanitaire catastrofe te vermijden wegens overbezette hospitalen, hebben de overheden
strenge lockdown-maatregelen moeten treffen. De ondernemingen en zelfstandigen lijden
hieronder en ondergaan, soms strenge, financiële verliezen. Het is nochtans belangrijk voor
deze ondernemingen en zelfstandigen om zich meer bepaald verder te verzekeren en zo te
genieten van de bescherming die deze verzekeringen hen bieden.

Vice-eersteminister en Minister van economie en werk Pierre-Yves Dermagne en Assuralia
willen steun bieden aan de ondernemingen en zelfstandigen die door de crisis financiële
moeilijkheden ondervinden.

Ondernemingen en zelfstandigen die financieel getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen hun
verzekeraar verzoeken om betalingsuitstel voor hun verzekeringspremies. Het gaat om een
uitstel dat loopt tot uiterlijk 30 juni 2021. Hieronder volgen alle details over dit
betalingsuitstel:

1) Wat?

Betalingsuitstel voor een verzekeringspremie houdt in dat de onderneming of zelfstandige de
betaling van de verzekeringspremies mag opschorten tot uiterlijk 30 juni 2021. Deze premies
blijven evenwel verschuldigd. In het kader van de maatregelen die sinds het begin van de
coronacrisis zijn genomen, mogen de toegekende periodes van betalingsuitstel samengeteld
echter nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Zodra de periode van het uitstel is verstreken, hervatten de gebruikelijke betalingen in
overeenstemming met de verzekeraar.

De verzekeraars zullen geen dossierkosten of administratieve kosten aanrekenen wanneer er
een beroep wordt gedaan op betalingsuitstel.

Het betalingsuitstel heeft geen invloed op de dekking van de betrokken verzekering.
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2) Wie?

Betalingsuitstel voor een verzekeringspremie kan worden aangevraagd door ondernemingen,
zelfstandigen en verenigingen zonder winstoogmerk (hierna ‘de entiteit’) die voldoen aan elk
van de volgende vier criteria:

 De entiteit verkeert in betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis:

o de omzet of activiteit is afgenomen of zal afnemen; of
o er werd volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; of
o de overheid legde de sluiting van de entiteit op in het kader van de maatregelen die

zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

 De entiteit is permanent in België gevestigd.

 Op 1 september 2020 had de entiteit geen betalingsachterstand wat zijn belastingen of
sociale zekerheidsbijdragen betreft. Of de entiteit had op 30 september 2020 een
betalingsachterstand van minder dan 30 dagen voor zijn belastingen of
socialezekerheidsbijdragen. Betalingsuitstel (bv. BTW, sociale bijdragen) dat werd
verleend in het kader van een coronasteunmaatregel wordt niet beschouwd als
betalingsachterstand.

 De entiteit heeft al zijn verzekeringspremies betaald gedurende de twaalf maanden die
voorafgingen aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel dat werd verleend in het kader van
het beheer van de coronacrisis wordt niet beschouwd als wanbetaling).

Overheidsinstanties kunnen geen betalingsuitstel voor premies aanvragen.

3) Welke verzekeringen?

Betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor alle verzekeringen ‘niet-leven’ die een entiteit
heeft onderschreven in het kader van haar activiteiten, behalve voor een kredietverzekering;
voor deze laatste werd een specifieke regeling uitgewerkt in samenwerking met de regering.

4) Wanneer?

De aanvragen van een betalingsuitstel moeten zo vroeg mogelijk worden ingediend.

In totaal kan een entiteit nooit meer dan 9 maanden betalingsuitstel voor een premie krijgen,
of het uitstel nu werd verleend vanaf het begin van de coronacrisis of in het kader van dit
protocol.

Het betalingsuitstel kan uiterlijk lopen tot 30 juni 2021.

5) Hoe?

Betalingsuitstel voor verzekeringspremies wordt verleend op uitdrukkelijk verzoek. In de
praktijk wordt elke entiteit die meent te voldoen aan de voorwaarden om een betalingsuitstel
te kunnen aanvragen verzocht om contact op te nemen met haar verzekeringstussenpersoon
of verzekeraar.

Om aan het verzoek gevolg te kunnen geven, zal de verzekeraar mogelijk om bewijsstukken
vragen.

De verzekeraars verbinden zich ertoe om proactief te communiceren over de mogelijkheden op
het vlak van betalingsuitstel voor verzekeringspremies.


