[ CFO van meer dan 100 bedrijven?
Uw naamkaartje, onze partner ]
Da’s samen wondernemen

Beste partner,
Een uitzonderlijk jaar loopt op zijn laatste beentjes.
De hoogste tijd om u nog één keer een stand van
zaken voor 2020 te geven.
Corona bepaalt voor een stuk de inhoud van deze
nieuwsbrief met een handig overzicht van de
geldende maatregelen.
Maar we kijken ook vooruit. Zo vertelt Danny in
zijn column over de unieke meerwaarde die u
ondernemers kunt bieden als accountant – en dus
CFO van meer dan 100 bedrijven.

Verder een interview met accountant Olivier Verhaege.
Hij vertelt welke lessen hij leerde uit zijn deelname
aan een extreme loopwedstrijd. En hoe ook u deze
lessen kunt gebruiken om ondernemers te adviseren
en inspireren.
Tijd voor actie! Traditiegetrouw openen we met een
blik op de actualiteit door Danny De Pourcq, sales
director bij Xerius.

Veel leesplezier!

Accountant: een sterk merk
Is er een consolidatie in de accountancysector bezig? Die is er altijd al geweest, alleen
is de snelheid tegenwoordig heel opvallend. Heel wat accountants zijn op zoek naar
gelijkgestemde partners om het hoofd te bieden aan de snelle evolutie van het beroep.
Op vlak van digitalisering en adviesverlening ziet u toch dat al een deel van de kantoren
enorme stappen hebben gezet. Het grootste gedeelte moet echter nog aan een
inhaalbeweging beginnen. Misschien ontbreekt de tijd om hier volop mee bezig te zijn
of ziet u er als accountant tegenop om hieraan te beginnen? Toch is het van belang om
de (digitale) sprong voorwaarts te nemen, alleen of met een partner in crime.
De toekomst van accountancy kleurt roze, als u tijdig schakelt. En dat zeggen we niet zomaar. Waarom zijn
er zoveel software vendors, maar ook grote investeringsgroepen geïnteresseerd in de accountancysector?
Daar zijn enkele redenen voor. Het is een sector waarin er nog heel veel ‘moet’ gebeuren. Er kan nog heel veel
volk op de digitalisatietrein springen, dus daar ligt nog een enorme markt. Computers gaan meer en meer de
traditionele taken uit handen van de accountants nemen. Investeerders voorspellen een verdere gestage groei
van de sector. Groei, die vooral voortvloeit uit adviesverlening.
Uit een onderzoek van de UHasselt, in opdracht van Xerius, blijkt dat 80% van de ondernemers tevreden tot
zeer tevreden is over de dienstverlening van de accountant. Dat is een heel hoge score.
Er zijn tegenwoordig nog weinig beroepen waarin het vertrouwen zo sterk is. In tijden van fake news is het
belangrijk dat de ondernemer een onafhankelijk aanspreekpunt heeft. Dat is nu net de waardepropositie van
de accountant. Hier ligt de toekomst.
‘Je makelaar. Je beste verzekering’ is ook zo’n sterk label, met in het logo het v-vinkje. Dit is één van de redenen
-zoniet de belangrijkste- waarom nog weinig Belgen een verzekering online afsluiten. Verzekeringen zijn soms
complex en dan is het persoonlijk contact met een makelaar toch een enorme troef. Ook in accountancy is
dat zo! Maar liefst 90% van de ondernemers vindt persoonlijk contact met zijn accountant belangrijk. En ja,
accountants zijn gebonden door heel wat deontologische regels en worden (soms) streng gecontroleerd.
Dat maakt het naar de buitenwereld allemaal net geloofwaardig. Die onafhankelijkheid is dus een sterk
marktvoordeel.
De bekwaamheid van een accountant wordt zelden in vraag gesteld. Een grote meerwaarde van accountants
is ook dat ze voor verschillende klanten uit diverse sectoren werken. Zo sprokkelen ze, als externe CFO, unieke
ideeën bij elkaar die elders toepasbaar zijn. Dat parallel denken stimuleert de creativiteit en verbreedt de kijk
op de wereld. Ondernemers zien in hun accountant van de toekomst vooral een partner in groei. Iemand die
strategisch meedenkt en mee richting geeft. Het goede nieuws is dat ondernemers ook bereid zijn hier meer
voor te betalen.
Wederzijds begrip, bekwaamheid en empathie zijn de belangrijkste factoren van klantentevredenheid in een
accountantskantoor, volgens het onderzoek van de UHasselt. De accountant 2.0 snapt de behoefte van de klant.
Vanuit die gedachte gaan ze op een gelijkwaardige en wederkerige basis een echte dialoog aan. Ze voegen
waarde toe aan het leven van de ondernemer. Uw accountant is uw beste vriend, met wie u lief en leed deelt.
Vaak weet hij eerder dan wie dat er bijvoorbeeld een relatiebreuk op til is.
Accountant, zeer zeker een sterk merk!

Olivier Verhaege: “Niet betalen voor advies?
Dan zoekt de klant best een andere boekhouder.”
Olivier Verhaege houdt wel van een uitdaging. Een nonstoploopwedstrijd van 246 kilometer? Ja, dat leek hem wel
wat. En zo stelde de accountant zich een groot doel: de
Spartathlon. In 2016 bracht hij de ultraloop tot een goed
einde. Het leverde hem een schat aan ervaringen op waarmee
hij (toekomstige) ondernemers motiveert om een groter doel
te bereiken.
Want de voorbereiding op een extreme loopwedstrijd en de
start van een eigen onderneming: dat lijkt best wel op elkaar.
En net als de loper een goede coach nodig heeft, zoekt de
ondernemer een goede accountant. In een tijdperk van
digitalisering zal de meerwaarde van de accountant dan ook
liggen in zijn adviserende rol.
In het interview dat we hadden met Olivier ontdekt u:
• Zijn visie op de toekomst van het beroep
• Hoe hij erin slaagt zijn doelen te bereiken
• De inspiratie die Decathlon hem gaf voor zijn klantbenadering
>> Het volledige interview leest u hier van A tot Z. <<

Wedstrijd
Olivier legde zijn avonturen vast in het boek Het hoofd weegt zwaarder dan de benen. We mogen 5 exemplaren
weggeven. Een exemplaar winnen? Laat het dan vliegensvlug weten via een antwoord op deze nieuwsbrief. De
vijf lezers die als snelste antwoorden, krijgen een boek dat Olivier met veel plezier voorziet van een persoonlijke
boodschap.
In de vorige nieuwsbrief kon u meedingen naar een exemplaar van het nieuwe boek van Jurgen Ingels.
De gelukkige winnaars waren:
• Marcel Vanhove
• Evelien Vanhaverbeke
• Filip Juvijns
• Kristien Poesmans
• Cindy Knops

Coronamaatregelen:
waar kunnen uw klanten nog op rekenen?
Corona-gerelateerde uitkeringen in het vierde kwartaal
Voor alle sectoren die verplicht gesloten zijn of afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector is er het
dubbele overbruggingsrecht.
Hebt u klanten die niet verplicht gesloten zijn of niet afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector? En
die wel de zaak moeten sluiten door corona? Dan kan het klassiek overbruggingsrecht “derde pijler” soelaas
bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw klant zelf in quarantaine moet.
Steunmaatregelen aanvragen doet u eenvoudig online >> via deze pagina <<.

Vennootschapsbijdragen: tijd tot 31 december
Vennootschappen moesten hun jaarlijkse vennootschapsbijdrage in principe uiterlijk 31 oktober betalen.
Per maand dat de vennootschap te laat betaalt, wordt er 1% verhogingen aangerekend. Die verhoging valt in dit
uitzonderlijke jaar weg op voorwaarde dat de vennootschapsbijdrage voor 31 december 2020 betaald wordt.
U hoeft hier geen specifieke aanvraag voor in te dienen.

Sociale bijdragen: welke opties zijn er?
Om ervoor te zorgen dat de sociale bijdragen dit jaar fiscaal aftrekbaar zijn als een beroepskost, moeten deze
ten laatste op 31 december 2020 op onze rekening staan. Gezien het huidige klimaat hebben veel zelfstandigen
het moeilijk om hun sociale bijdragen te betalen. Naast de coronauitkeringen kende de overheid ook enkele
steunmaatregelen toe in functie van de sociale bijdragen van 2020.
We zetten ze even op een rijtje:
• Uitstel van betaling: de betaaldatum wordt met een jaar uitgesteld, bijvoorbeeld de bijdrage van het derde
kwartaal van 2020 moest normaal voor 30 september 2020 betaald zijn. Vraagt u uitstel, dan is dit pas te
betalen voor 30 september 2021. De uiterste datum om uitstel aan te vragen is trouwens 15 december 2020.
Als u snel bent, kunt u dus vandaag nog uitstel aanvragen voor een of meerdere kwartalen van 2020 en de
regularisatiebijdragen van 2018 die in 2020 betaald moeten worden.
• Vrijstelling wegens corona: bij betalingsmoeilijkheden kunt u voor uw klant een vrijstelling vragen voor
alle bijdragen van 2020, en voor de regularisatiebijdragen van het inkomen van 2018.
• Hebt u klanten waarbij de inkomsten van 2020 veel lager zijn dan het inkomen van drie jaar geleden? Voor hen
kunt u een verlaging van de sociale bijdragen aanvragen. Dat doet u eenvoudig via XeriusDesk – Wijziging
sociale bijdragen.
TIP: Vergeet geen enkele steun tijdig aan te vragen dankzij >> deze handige tijdlijn <<.

Fiscale aftrekbaarheid van de in 2020 gestorte VAPZ-premie blijft
behouden bij uitstel betaling
Bij de invoering van de coronasteunmaatregel ‘uitstel van betaling van sociale bijdragen met één jaar’ bestond
de vrees dat de in 2020 betaalde VAPZ-premie niet fiscaal aftrekbaar zou zijn. De tijdige en
volledige betaling van de sociale bijdragen is hier immers een voorwaarde van. Inmiddels bevestigde de
FOD Financiën dat wanneer een zelfstandige uitstel van sociale bijdragen vraagt, de fiscale aftrekbaarheid van
de in 2020 betaalde VAPZ-premie niet in het gedrang komt.
Zo blijft ook bij uitstel van de sociale bijdragen de VAPZ pensioenproduct nummer één voor de zelfstandige.
Let wel: om belastingvoordeel te genieten op de VAPZ-bijdrage van 2021, moeten de sociale bijdragen van
zowel 2020 als 2021 volgend jaar volledig en tijdig betaald zijn.
Oh ja, de VAPZ-premie moet uiterlijk op 31 december op onze rekening staan. Betaal dus best voor de
feestdagen.

Gelijke behandeling pensioen
zelfstandige en werknemer in zicht
Drie gunstige maatregelen zorgen voor een hoger pensioen voor de zelfstandige:
• Afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor pensioenberekeningen vanaf 2021
• Verhoging inkomensplafond
• Verhoging minimumpensioen
Laat ons even dieper ingaan op de verschillende maatregelen.
Tot nu toe werd het zelfstandigenpensioen berekend op basis van een coëfficiënt van 69 procent van het
inkomen. Dat verandert voor pensioenberekeningen vanaf 2021. Want deze correctiecoëfficiënt wordt
afgeschaft. Daardoor wordt het pensioen van de zelfstandige vanaf volgend jaar op dezelfde manier berekend
als voor werknemers het geval is. Logisch gevolg is dat het pensioen van de zelfstandige zal stijgen.
Een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van 30.000 euro levert deze nieuwe berekeningswijze bijvoorbeeld
een voordeel van 123,38 euro per jaar op.
Daarnaast wordt ook het maximumbedrag aan inkomsten dat in aanmerking komt voor de berekening van het
pensioen verhoogd met 2,38%. Tussen nu en 2024 wordt dit bedrag jaarlijks verhoogd tot een totale stijging van
9,84% ten opzichte van vandaag.
“Volgend jaar zal het minimumpensioen voor zelfstandigen met hetzelfde percentage stijgen als dat van de
werknemers. Dit is voor hen niet meer dan rechtvaardig.” Minister David Clarinval – Minister van Middenstand,
Zelfstandigen en KMO’s.
Ten slotte besliste de ministerraad ook om het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 2021 met
2,65 procent te verhogen. Het minimumbedrag voor een volledige loopbaan stijgt daardoor van 1.291,69
tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd.

Zelfstandigen krijgen meer tijd om te genieten bij geboorte
Om dit mogelijk te maken wordt het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen verhoogd: van
10 dagen (of 20 halve dagen) tot 15 dagen (of 30 halve dagen). Voor geboortes vanaf 01/01/2021. Vanaf 2023
wordt dat 20 dagen of 40 halve dagen. “Met deze maatregel wil ik zelfstandigen de kans geven om, net als
andere werknemers, ten volle te genieten van deze unieke momenten in het leven. De maatregel zorgt ook voor
een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen wat betreft kinderopvang”, aldus bevoegd minister
David Clarinval.

Wat houdt het vaderschaps- en geboorteverlof ook alweer in?
Dit verlof wordt toegekend aan zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun beroepsactiviteit
tijdelijk onderbreken bij de geboorte van hun kind. Tot dit jaar kregen zelfstandigen een vergoeding voor
maximaal 10 dagen van onderbreking, met een maximum van 83,26 euro per dag. Of een vergoeding voor
maximaal 8 dagen van onderbreking én een eenmalige premie van 135 euro voor huishoudhulp.

Kort nieuws
Handig: geïntegreerde dienstverlening Xerius en SD Worx breidt verder uit
In de simulaties van de Bedrijfsleidersservice hielden we al rekening met alle voordelen in natura, de te
betalen bedrijfsvoorheffing, de optimale sociale bijdragen en het resultaat in de personenbelasting van die
gesimuleerde bezoldiging.
We breiden dit voor jullie nu uit met de Xerius Pensioenbuddy.
Met de Pensioenbuddy krijgt u inzicht in welke pensioenplannen toegankelijk zijn voor de bedrijfsleider in
volgorde van fiscale aantrekkelijkheid. Bovendien ontdekt u wat de fiscaal optimale premies zijn. Dit allemaal
binnen één en dezelfde toepassing.
Als u wil, vraagt u meteen een offerte aan. Deze bezorgen we dan aan u of rechtstreeks aan de bedrijfsleider.
>> Aan de slag met de Pensioenbuddy? Even klikken en u bent vertrokken <<.
Xerius heeft een eigen verzekeringsmaatschappij binnen de groep - Xerius OVV. Het doel van Xerius OVV? De
lacunes van het sociaal statuut van de zelfstandige opvullen, zoals het te lage wettelijk pensioen. Ze zet hierbij
vol in op fiscale optimalisatie, betalingsvrijheid en veiligheid. Met een rendement van 0,80% op de IPT-premies
gestort in 2020, en geen enkele instapkost op het saldo boven 10.000 euro zet Xerius een aantrekkelijk product
op de markt. >> Meer info over de IPT vindt u hier <<.

Hoe kunnen onze applicaties u nog vlotter helpen?
De integratie van toepassingen van SD Worx en Xerius gaat verder. Maar we varen niet graag blind. Nee, we
willen voldoen aan uw noden als boekhouder of accountant.
Wil u daarom 3 minuten tijd nemen om enkele vragen te beantwoorden? Zo helpt u ons niet alleen om onze
systemen op elkaar af te stemmen. We doen het dan meteen op een manier waarmee we u echt helpen.
>> Naar de vragenlijst <<

Welke impact heeft corona op onkostenvergoedingen bedrijfsleider?
Werknemers werken massaal van op afstand. Maar ook bedrijfsleiders zijn minder op de baan om klanten of
leveranciers te bezoeken. Dat heeft zo zijn impact op de onkostenvergoedingen. Bovendien komt de fiscus in
deze coronatijden met enkele nieuwigheden op de proppen.
Meer weten? >> Klik hier <<.

Interessant voor aanvullende pensioenopbouw - Vanaf 2021 mogelijk
om aandelenopties maandelijks toe te kennen
Aandelenopties slaan aan als alternatieve verloningsvorm, ook bij bedrijfsleiders. Zij houden zo netto meer
over aan het einde van de maand. Vanaf 2021 is het bovendien mogelijk om maandelijks aandelenopties toe te
kennen. Zo’n toekenning telt mee voor de 80%-regel in de opbouw van het aanvullend pensioen.
Lees er meer over? >> Via deze link <<.

Aanvragen tot stopzetting vanaf nu automatisch verwerkt
Voortaan is er geen ondertekend aanvraagformulier meer nodig voor een aanvraag tot stopzetting van een
ondernemings- en/of btw-nummer.
Deze vereenvoudiging is goed nieuws voor u, want:
• Uw administratieve last vermindert, doordat de verplichting van een ondertekend aanvraagformulier wegvalt.
• De stopzetting zal merkelijk sneller verlopen. Zo snel dat uw klant niet meer hoeft te bellen om te horen waar
zijn bewijs van stopzetting blijft.
• Uw aanvragen worden nog beter opgevolgd. Voor onze medewerkers betekent dit immers minder
paperassenwerk. Ontbreekt er toch een document? Dan laten we u dat razendsnel weten.

Financiële bonus voor wie start met personeel verlengd tot 2021
De regering zal de doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving verlengen voor aanwervingen in het jaar
2021. Dit engagement maakte ze bekend in de regeringsverklaring van oktober 2020. Het is nu nog wachten op
formele bevestiging via publicatie in het Staatsblad.
Deze doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen is een aantrekkelijke financiële bonus voor wie start
met personeel. >> Lees hier nog eens de voorwaarden <<.

Zo blijft u onze toepassingen optimaal ervaren
Wanneer u onze toepassingen gebruikt, willen we u een optimale gebruikservaring geven. Als u Internet
Explorer gebruikt, kunnen wij dit niet langer verzekeren. Microsoft ondersteunt Internet Explorer ook niet meer.
Conclusie: gebruikt u nog Internet Explorer? Kies dan snel voor een andere browser. Zo kunt u fluitend door
onze applicaties blijven fietsen.
Tot slot van deze nieuwsbrief wensen u en al uw medewerkers prettige feestdagen toe. Wij kijken ernaar uit om
u ook volgend jaar al het nieuws te brengen waarmee u uw klanten verzekert van een correcte dienstverlening.

Hebt u vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief?
Of hebt u suggesties of opmerkingen. Uw accountmanager horen ze graag.
Met vriendelijke groeten,
Uw SD Worx accountmanager / Uw Xerius accountmanager

