
Bijzonder verzoek om uitstel 

van betaling voor ondernemers

Ook ondernemers in onze gemeente ervaren de (financiële) gevolgen van maatregelen die van Rijkswege 

zijn en worden genomen om verdere verspreiding vn het Coronavirus tegen te gaan.

Dat kan in meer of minder mate een beslag leggen op de liquiditeitspositie van uw onderneming.

De gemeente Noardeast-Fryslân biedt daarom voor ondernemers de mogelijkheid om (bijzonder) uitstel

van betaling aan te vragen. U kunt uitstel aanvragen voor de hierna genoemde gemeentelijke belastingen,

vergunningen parkeren en huur gemeentelijke gebouwen. Dat uitstel geldt dan tot en met 30 juni 2020. 

U dient dan het verzoek volledig ingevuld en ondertekend te retourneren.

Waarvoor kunt u uitstel aanvragen

Bijzonder uitstel van betaling kan alleen worden aangevraagd voor: 

 - Aanslagen OZB niet woningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, reclamebelasting, liggelden bedrijfsvaar-

   tuigen en uitsluitend voor eerder genoemde aanslagen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2020.

 - Leges voor vergunningen evenementen, voor de evenementen die als gevolg van de maatregelen

   tegen het coronavirus dit jaar definitief niet doorgaan. Indien deze leges al zijn betaald, dan worden 

   deze op verzoek terug betaaald.

 - Vergunningen parkeren, welke betrekking hebben op de periode 1 maart 2020 tm 30 juni 2020. 

 - Huur van gemeentelijke gebouwen waarvoor de van Rijkswege gestelde Corona maatregelen

   een verplichtend karakter hebben en van invloed zijn op de aard van de bedrijfsvoering.

Automatische Incasso

Indien u ons gemachtigd hebt om de aanslag gemeentelijke belastingen middels automatische incasso van

uw bankrekening af te schrijven, dan verlenen wij u uitstel van betaling voor de maanden maart, april en mei.

De automatische incasso wordt 3 maanden opgeschoven en begint in plaats van eind maart, nu eind 

juni 2020. Daarbij incasseren we niet in 10 termijnen, zoals u dat van ons gewend bent, maar in 9 termijnen.

De laatste termijn vervalt dan 28 februari 2021. Het maandelijkse termijn bedrag zal dan iets hoger uitvallen, 

op deze wijze wordt voorkomen dat de betaling van de aanslagen 2020 die van het belastingjaar 2021 

doorkruisen.

Het kan voorkomen dat de maand maart al is afgeschreven, voordat het verzoek is verwerkt. Indien u 

besluit om te storneren vergeet dan niet om alsnog zo spoedig mogelijk het verzoek in te dienen. Dat

voorkomt herinneringen en aanmaningen.

Geen automatische Incasso

Indien u geen automatische incasso heeft, dan dient de aanslag gemeentelijke belastingen in 2 termijnen te

worden voldaan, de eerste helft uiterlijk 31 maart 2020 en het restant uiterlijk 31 mei 2020.

Voor aanslagen waarvoor geen machtiging automatische incasso afgegeven is, schorten we de betaling met

3 maanden op. Dit houdt in, dat u de eerste helft uiterlijk 30 juni 2020 en het restant uiterlijk 31 augustus 

2020 dient te betalen. Voor nota's huur en vergunningen parkeerbelasting wordt de vervaldatum 3 maanden 

opgeschoven.

Verzoek om bijzonder bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers.

(graag de gegevens invullen, zoals deze op de aanslag of nota vermeld staan)

Naam ondernememing:

Naam ondernemer:

Staatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

KvK nummer:

Handtekening

Aanslagnummer:

Notanummer(s):

U ontvangt na toesturing van dit formulier zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging, welke tevens geldt 

als bevestiging van het verzoek om uitstel van betaling. 

Retouradres: Gemeente Noardeast-Fryslân, Antwoordnummer 13, 9250 XE Kollum (geen postzegel nodig)


