
UITSTEL VAN BETALING HOE AANVRAGEN?

WAT BETEKENT 
UITSTEL VAN BETALING?

LEGES EVENEMENTEN

ONDERSTEUNINGSPAKKET 
ONDERNEMERS
Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. Voor u als ondernemer of bestuurder leidt dit tot grote 
onzekerheid. Als gemeente willen we graag naast u staan en u helpen. Daarom hebben wij een aantal maatregelen 
genomen die u als ondernemer of bestuurder door deze moeilijke tijd heen kunnen helpen. We hebben de maatrege-
len voor u op een rijtje gezet. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen dan kunt u terecht bij info@dantumadiel.frl of 
kijk op www.dantumadiel.frl/corona-ondernemers. Sterkte voor iedereen die het moeilijk heeft! 

Rommy Kempenaar, wethouder Financiën

Ondernemers kunnen bijzonder 
uitstel van betaling aanvragen. Het 
uitstel geldt tot en met 30 juni 2020.

DIT GELDT VOOR
• OZB niet-woningen
• Rioolheffing
• Afvalstoffenheffing

Op www.dantumadiel.frl/ondernemers
kunt u een verzoekformulier 
downloaden. 

Let op: Volledig invullen en 
ondertekend opsturen.

• Betaling schort met 3 mnd op
• Betalen 1e helft: uiterlijk 
  30 juni 2020
• Betalen restant: uiterlijk 
  31 augustus 2020

BIJ AUTOMATISCHE INCASSO
• Ook als u via automatische incasso betaalt, kunt u een verzoek om bijzonder 
  uitstel doen.  
• Incasso wordt 3 mnd opgeschoven (betaling vanaf eind juni 2020)
• Incasso in 9 termijnen in plaats van 10 is noodzakelijk, daardoor maandelijks 
  bedrag iets hoger (laatste termijn vervalt 28 februari 2021)
• Maand maart al afgeschreven, voordat het verzoek is verwerkt? Bij zelf terug-
  boeken of tegenhouden betaling alsnog spoedig het verzoek indienen. Dat 
  voorkomt herinneringen en aanmaningen.

FACTUREN

Worden uitbetaald binnen 
betaaltermijn van 30 dagen en 
zoveel eerder als mogelijk.

VERGUNNINGSAANVRAGEN

Er is maximale inspanning om de dienstverlening 
op het huidige niveau te houden. Vergunningen 
verlenen we binnen wettelijke termijnen.

Activiteiten en/of evenementen 
die zijn geannuleerd vanwege het 
coronavirus, maar waarvoor al leges 
zijn betaald? De leges worden terug-
betaald. Gemeente neemt contact op 
met aanvragers van deze verleende 
of ingediende vergunningen.

VERLEENDE SUBSIDIES
Activiteiten en evenementen die niet doorgaan vanwege coronavirus? 
• Uitstel mogelijk tot 1 juli 2021 zonder consequenties voor subsidie. 
• Bij annulering: terugbetaling verleende subsidie nodig. 
• Aantoonbaar gemaakte kosten en/of niet kosteloos te annuleren verplichtin-
  gen: deze kosten in mindering brengen op terugbetaling. Initiatiefnemers 
  worden door de gemeente benaderd. 

Jaarlijkse subsidies: Ontvangt u als vereniging of organisatie van ons jaarlijks 
subsidie? We bekijken per organisatie hoe we kunnen helpen. Betrokken 
organisaties worden door de gemeente benaderd.

LANDELIJKE & PROVINCIALE MAATREGELEN

• ZZP-regeling: bureauzelfstandigenfryslan.nl
• Coronaloket KvK: kvk.nl/corona
• Gratis telefoonnummer KvK: 0800-2117 
  (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

MAATWERK

Specifieke maatregelen vragen soms om 
maatwerk. Hebt u zo’n verzoek, mail dan 
naar: info@dantumadiel.frl


