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STEUN VOOR DE HORECASECTOR 
 
Op 8 mei 2021 staat de heropening van de horeca gepland in België. Wij lijsten voor u nog 
even de volgende maatregelen op die de federale regering in haar steunpakket van 21 april 
2021 heeft aangekondigd: 
 
Ten eerste geldt de btw-verlaging naar 6% tot en met 30 september 2021 op de verstrekte 
maaltijden en dranken, dit inclusief alcoholische dranken. Deze maatregel heeft als doel de 
sector te kunnen boosten en zich met succes te kunnen herstellen. 
 
Ten tweede is er een vrijstelling voor de horecawerkgevers. Zij moeten de jaarlijkse bijdrage 
vakantie in 2021 niet betalen. De bijdrage wordt door de federale regering betaald. De 
werknemers zullen dus wel hun vakantiegeld ontvangen. Deze maatregel heeft als doel de last 
te verlichten voor de horecasector. 
 
Ten derde wordt er een RSZ-vermindering ingevoerd in het derde kwartaal van 2021 voor 
werkgever die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen/ en of extra werknemers in 
dienst nemen. De vermindering zal voor maximaal vijf werknemers per vestigingseenheid 
gelden. Deze maatregel geldt voor alle activiteitensectoren en heeft als doel de 
werkgelegenheid een boost te geven. 
 
Ten vierde werd ook beslist om het dubbele overbruggingsrecht voor de horeca te verlengen 
tijdens de maand mei. Dit opnieuw tot stimulans voor de horeca. Deze maatregel zal wel 
geëvalueerd worden aan het einde van de maand mei. 
 
Ten slotte worden de uren die een jobstudent presteert in het derde kwartaal van 2021 in een 
door de COVID-19 pandemie gesloten sector, niet meegerekend in het jaarlijkse quotum van 
475 uur. Deze maatregel heeft tot doel de getroffen sector te helpen met een nieuwe start. 
 
 
Bron:  
 

- https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-horecasector-
coronavirus 

- https://www.premier.be/nl/steunpakket-van-835-miljoen-euro-voor-horeca-en-zwaarst-
getroffen-sectoren 
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
 

http://www.bebotax.eu/NL/Online_nieuws.html
http://www.bebotax.com/
mailto:annulaties@bebotax.com
http://www.bebotax.eu/NL/Diensten_collegae.htm
mailto:info@bebotax.com

