
Lees de mail goed voor je hem verstuurt, want het stukje van de overkomsten heeft niet iedereen 

nodig😊. 
Je moet zelf maar selecteren wat je al dan niet stuurt. 
 
 
Beste partner, 
 
Update 28/05/20: 
 
Hier zijn we opnieuw met meer nieuws. Lees zeker deze e-mail tot onderaan, want er zit nog een 

leuke incentive bij😊. 
 
Verzekeringen: 
 
Zoals al eerder aangegeven, hebben de steunmaatregelen voor zelfstandigen mogelijk negatieve 
effecten voor de aanvullende pensioenopbouw. 
 
Concreet denken we aan: 

- Verlies van fiscale aftrekbaarheid van de betaalde VAPZ-premie bij uitstel van betaling van de 
sociale bijdragen Q1 & Q2 2020 tot na 31/12/2020. 

- Negatief effect op de 80%-grens in IPT & POZ 
o IPT: de regelmatige, maandelijkse bezoldiging van de bedrijfsleider valt mogelijk weg 

door de coronacrisis, waardoor de IPT-premie niet langer aftrekbaar zou zijn als 
bedrijfslast in de vennootschapsbelasting. Overbruggingsrecht telt niet mee als 
regelmatige, maandelijkse bezoldiging. 

o POZ: een laag referentie-inkomen voor 2020 leidt tot een lagere 80%-grens. Hier 
wordt steeds gewerkt met een gemiddelde van drie jaar, juist omdat het inkomen 
van de doelgroep altijd al volatiel is. 

 
In het nog ongepubliceerde Advies van 20/05/2020 doet de Commissie voor Aanvullende Pensioenen 
voor Zelfstandigen (CAPZ) een oproep aan het adres van de regering: 

- Maak de VAPZ-premie 2020 toch fiscaal aftrekbaar indien de sociale bijdragen Q1 & Q2 2020 
volledig en effectief worden gestort in het eerste semester van 2021. 

- Neutraliseer de effecten van de coronacrisis voor de 80%-grens IPT & POZ, bv. door 2019 als 
referentiejaar te gebruiken en niet 2020. 

 
In de wandelgangen vangen we op dat de wetgever deze oproep heeft opgenomen en bezig is met 
een wetgevend initiatief in deze richting. We wachten nog even af welke vorm dit initiatief concreet 
zal krijgen, maar het lijkt erop dat er ook voor de aanvullende pensioenopbouw extra maatregelen 
aankomen voor de zelfstandige. To be continued. 
 
Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen 
Krijg je hierover een vraag van één van je klanten? Dan hebben we voor jou een mooi schema 
gemaakt zodat je onmiddellijk een antwoord kan geven op zijn/haar vragen. 
 
Ik som de bijlages nog even voor je op: 
 

• Coronamaatregelen Xerius  

• Tijdelijk ouderschapsverlof (nieuw schema!) 

• Coronamaatregelen Wallonië (nieuw schema!) 

• Coronamaatregelen Brussel 



• Faq Compensatiepremie Vlaio 

• Arbeidsongeschiktheid 
 
 
Tot slot 
 
De laatste weken speelden we met onze updates kort op de bal. Met een tsunami aan 
coronamaatregelen was het niet gemakkelijk om door het bos de bomen nog te zien. Vandaar dat we 
in deze uitzonderlijke tijden ook een betrouwbare partner van jouw kantoor willen zijn.  
Ook post-corona staan we klaar met slechts één gemeenschappelijk doel: jouw klant de beste 
ondersteuning garanderen, zodat hij of zij de wind (terug) in de zeilen krijgt. 
  
Misschien wil je ook klanten, die niet bij Xerius zijn aangesloten, van onze dienstverlening laten 
proeven? Weet dan dat je deze klanten kan overzetten tot 30 juni (overstap vanaf 2021). Elk jaar 
maken meer dan 2.000 ondernemers de overstap.  
  
En er is meer. Door klanten over te zetten naar Xerius willen we lokale ondernemers in de buurt van 
jouw kantoor ook een extra duwtje in de rug geven. 
  
Dat zit zo. Vanaf 5 overkomsten in hoofdberoep krijg je een lokale aankoopcheque van 25 euro per 
overkomst. Je kan zo maximaal 10 cheques verdienen. Dat kan van een lokale handelaar zijn, maar 
net zo goed van een restaurant. Misschien een leuke incentive na een heftige periode. 
  
Interesse? Dan hoor Ik het wel. Zoals altijd, is dit volledig vrijblijvend. 
  
Nog een fijne avond! 
 


