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Afgelopen steunmaatregelen Coronacrisis 

Om de ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven werden er 
verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt. Een aantal van deze maatregelen werden 
echter (voorlopig) niet verlengd in 2021. Het betreft onderstaande maatregelen: 

1. Restaurant- en cateringdiensten  

Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 werd het btw-tarief verlaagd naar 6 % op 
restaurant- en cateringdiensten. Deze maatregel had betrekking op alle permanente of 
tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.  

2. Verhoogde aftrekbaarheid onthaal- en receptiekosten  

Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, werd de aftrekbaarheid van receptiekosten 
tijdelijk verhoogd van 50% naar 100% voor de kosten gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 
december 2020. Restaurantkosten bleven echter voor 69% aftrekbaar en relatiegeschenken 
maar voor 50%.  

3. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona  

Alle werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende 
één ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen een beroep deden op 'Tijdelijke 
werkloosheid' konden een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing 
bekomen. De maatregel was enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020.  

4. Steun voor ondernemingen in herstructurering en moeilijkheden 
4.1. Corona-tijdskrediet:  

Werkgevers uit de privésector die erkend waren als onderneming in herstructurering of in 
moeilijkheden in de periode van 1 maart 2020 tot 31 december 2020, konden vanaf 1 juli 2020 
aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer voorstellen om zijn arbeidsprestaties met 1/5 of 
tot een halftijdse baan te verminderen voor een periode van 1 tot 6 maanden.  

Voor de vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan wordt een werknemer als 
voltijds tewerkgestelde werknemer beschouwd als hij tewerkgesteld is met arbeidsprestaties 
van ten minste ¾ van een voltijdse baan in de onderneming.  

Tijdens de periode van de vermindering van zijn prestaties in het kader van het corona-
tijdskrediet heeft de werknemer recht op een uitkering ten laste van de RVA. Het bedrag 
daarvan is gelijk aan het bedrag dat wordt toegekend in het geval van gewoon tijdskrediet. De 
corona-tijdskredietuitkering moet worden aangevraagd via het formulier ‘C61- Corona-
tijdskrediet’ op de www.rva.be. Meer informatie kan je terugvinden in de 
infobladen werknemers T23 en werkgevers E33. 

  

https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c61-corona-tijdskrediet
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c61-corona-tijdskrediet
http://www.rva.be/
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t23
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e33
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4.2. Coronalandingsbaan:  

Werknemers van 55 jaar konden vanaf 1 juli 2020 een beroep doen op deze vorm van 
tijdskrediet om de prestaties tot aan hun pensioen te verminderen als zij tewerkgesteld waren 
bij een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.  

4.3. Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering 

Werkgevers uit de private sector die erkend waren als onderneming in moeilijkheden en/of in 
herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 tot 
31 december 2020 konden genieten van een tijdelijke doelgroepvermindering wanneer zij een 
tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering en/of vierdagenweek invoeren voor maximum 1 
jaar.  

5. Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen 

Zelfstandigen die hun activiteiten in mei, juni, juli, augustus en/of september 2020 voortzetten 
of hervatten, maar die hun activiteiten moesten verminderen tijdens de volledige betrokken 
kalendermaand om te zorgen voor een of meerdere kinderen, hadden recht op de 
ouderschapsuitkering. 

Deze uitkering voor de maanden mei en juni 2020 kon worden aangevraagd tot 30 september 
2020 bij je Sociale verzekeringsfonds. De ouderschapsuitkering voor de maanden juli, 
augustus en september 2020 moest ten laatste op 31 december 2020 worden aangevraagd.  

6. Credendo Bridge Guarantee 

De Credendo Bridge Guarantee was een nieuwe financiële garantie van de Belgische 
openbare kredietverzekeringsmaatschappij. Die wordt uitgegeven ten gunste van een bank die 
een kredietfaciliteit heeft toegekend aan een bedrijf dat vóór de pandemie in een goede 
financiële situatie verkeerde. Het betrof een maatregel ter ondersteuning van de Belgisch 
exporterende bedrijven. 

De Credendo Bridge Guarantee wordt vanaf 30 september 2020 niet langer aangeboden 
aangezien er vergelijkbare alternatieven beschikbaar zijn onder het Belgische 
steunprogramma. 

7. Vrijstelling Horeca van FAVV-heffing 

De operatoren in de ambulante detailhandel en de horecasector waren vrijgesteld van 
jaarlijkse bijdrage aan het federaal voedselagentschap FAVV voor het jaren 2020. Deze 
maatregel werd voorlopig niet verlengd voor het jaar 2021. 
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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 nieuwsbrief en documentatie 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/Nieuwsbrieven.html
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

