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Regeling bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst (update) 

Vanwege de uitbraak van het corona-virus is het vanaf 16 maart 2020 voor ondernemingen 

mogelijk om per brief of online bijzonder uitstel van betaling inzake o.a. loonheffingen en 

omzetbelasting aan te vragen. Nadat het gemotiveerd verzoek is ontvangen, stopt de 

Belastingdienst met invorderingsmaatregelen en heeft de onderneming automatisch uitstel van 

betaling voor een periode van drie maanden. Deze regeling is inmiddels verlengd tot 1 oktober 

2020. Van bijzonder uitstel voor een periode van drie maanden kan een onderneming maar 

eenmalig gebruik maken. 

Wanneer een onderneming behoefte heeft aan langer uitstel, dan kan verlenging van het bijzonder 

uitstel worden aangevraagd. Een verlengd uitstelverzoek moet binnen drie maanden na het eerste 

uitstelverzoek worden ingediend. Per half juni kan dit ook online. Bij een verlengd uitstelverzoek 

met een totale belastingschuld boven de € 20.000,- dient tevens een verklaring van een derde-

deskundige te zijn toegevoegd met daarin opgenomen een liquiditeitsprognose. Deze prognose 

moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment 

dat verlengd uitstel van betaling wordt gevraagd. Bij het verlenen van verlengd bijzonder uitstel 

van betaling wordt door de Belastingdienst een beschikking afgegeven. 

Het is belangrijk om op tijd aangifte te blijven doen. Alleen dan kan (verlengd) bijzonder uitstel van 

betaling worden aangevraagd! 

Tot nadere orde geldt het volgende inzake de inspecties voor het SNA-keurmerk: 

Wanneer tijdens een inspectie wordt vastgesteld dat een onderneming zijn verplichtingen inzake 

afdracht loonheffingen en omzetbelasting niet tijdig en/of volledig heeft voldaan maar aan kan 

tonen dat er bijzonder uitstel van betaling of verlengd bijzonder uitstel van betaling is 

aangevraagd, dan heeft dit geen direct effect op de certificering. Afhankelijk van de situatie van de 

onderneming zal door de inspectie-instelling beoordeeld worden hoe de overheidsmaatregelen 

gemonitord gaan worden. 

 

Richtlijnen RIVM inspecties/audits op locatie 

Conform de maatregelen van het RIVM heeft Safex CI en Safex II besloten om langzamerhand de 

audits en inspectie per 1 augustus 2020 weer op locatie uit te voeren. 

 
Echter dient de onderneming wel aan de door Safex opgestelde richtlijnen conform het RIVM te 
voldoen.   
Indien de onderneming niet kan voldoen aan deze richtlijn zoals deze is opgesteld kan de 
auditor/inspecteur bij aankomt weigeren om de auditor inspectie uit te voeren op de bedrijfslocatie.  
 
Het is de verantwoording van de onderneming om te voldoen aan deze richtlijn, indien de richtlijn 

niet nagekomen “kan” worden gelieve dit 14 dagen voor aanvang van de audit/inspectie schriftelijk 
kenbaar te maken aan SAFEX (info@safexci.nl).  
 
In dat geval zal de audit/inspectie op afstand worden uitgevoerd.    
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Indien de onderneming zich niet kan houden aan de bovenstaande richtlijn zoals deze is opgesteld kan de 
auditor bij aankomt weigeren om de audit uit te voeren op bedrijfslocatie.  
 
Het is de verantwoording van de onderneming om te voldoen aan deze richtlijn, indien de richtlijn niet 
nagekomen “kan” worden gelieve dit 14 dagen voor aanvang van de audit  kenbaar te maken aan SAFEX.  
 
In dat geval zal de audit op afstand worden uitgevoerd, wel dient er ten alle  tijden een  
Projectbezoek worden uitgevoerd.   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GEEN  

handen schudden 

Altijd mogelijkheid 

tot handen wassen of 

desinfecteren 

Niets aanraken 

 Zoals leuningen en deurklinken 

Zonder klachten 

bij griep, koorts, of 

hoestklachten geen 

inspectie  

Hoesten 

altijd in de elleboog 

Afstand houden 

1.5 meter uit elkaar 

Maximaal 2 personen 

tijdens audit in een ruimte 

Bereikbaar  

Wij blijven bereikbaar per  

telefoon of e-mail 

 
 
 

Richtlijn maatregelen Safex t.b.v. audit/inspectie op 

bedrijfslocatie volgens RIVM. 
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