
Beste partner, 
 
Niet alleen in deze corona-tijden, maar ook daarna zullen boekhouders en accountants het vaste 
aanspreekpunt blijven voor ondernemers. De wereld is in verandering en dat zorgt voor andere 
klantverwachtingen. Ook de accountancysector zal mee evolueren. 
 
Om jullie meer inzichten te bieden in die veranderende rol zet Xerius in samenwerking met de 
Universiteit Hasselt een groots onderzoek op. Dat is uniek voor België. Door de samenwerking met 
de UHasselt doen we dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier. 
 
Zo kunnen we duidelijk in kaart brengen wat klanten van hun boekhouder of accountant verwachten, 
nu en in de toekomst. 
Eerstdaags ontvang je een link naar de bevraging. We hopen dat deze enquête massaal ingevuld 
wordt door ondernemers én accountants. In het najaar koppelen we dan  terug met een uitgebreid 
rapport, waarmee boekhouders en accountants aan de slag kunnen gaan. 
 
 
Vrijdag is collega Danny De Pourcq op de koffie bij Bart van Coile, voorzitter van het ITAA, 
uitgenodigd. In de nieuwsbrief voor boekhouders en accountants van eind juni brengen we verslag 
uit van dit bezoek. Welke vra(a)g(en) moet(en) zeker gesteld worden aan de voorzitter? Mail ze zeker 
door naar danny.depourcq@xerius.be 
 
 
Update 3 juni 
 
Overbruggingsrecht 
Bouwsector: 
Voor juni geldt voorwaarde minstens 7 opéénvolgende dagen onderbreking (ze krijgen dit dus niet 
meer automatisch).  
Een nieuwe aanvraag moet ingediend worden, indien ze aan bovenstaande voorwaarde voldoen. 
 
Half overbruggingsrecht voor gepensioneerden 
In het kader van de halve uitkering voor gepensioneerden zal de uitkering voor de maand mei een 
pak lager liggen of zelfs niet van toepassing zal kunnen zijn vermits  
de gepensioneerde zijn vakantiegeld in de loop van de maand mei wordt uitbetaald. Voor de 
bepaling van het bedrag van het overbruggingsrecht dient rekening te worden gehouden met de som 
van pensioen en vakantiegeld. 
 
Hinderpremie 
Horeca: 
Wat als de horeca mag openen op 8 juni en de ondernemer beslist om toch niet te openen? Kan men 
dan de sluitingspremie verder ontvangen? 
Het antwoord = NEEN 
Sluitingspremie stopt zodra de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet voor alle 
horecazaken. 
 
Tijdelijk ouderschapsverlof 
Verhoogd bedrag is enkel voor een alleenstaande: uitsluitend samenwonend met kinderen, dus niet 
met echtgeno(o)t(e), partner, ouder, broer, samenwonende.  
Kan door de 2 partners worden aangevraagd voor éénzelfde kind 
(beide partners kunnen het verhoogde bedrag krijgen indien ze beiden een kind ten laste hebben)  
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Uitkering voor de maanden mei en juni 
532,24 euro  
875,00 (Alleenstaand) 
 
Voorwaarde voor de aanvraag: 
aanvraag is verklaring op eer dat de zelfstandige zijn activiteiten gedurende minstens 1 maand zal ver
minderen voor verlenen van zorg voor kind naar aanleiding van COVID-19 

1) ofwel voor opvang van kind tijdens de schooluren of 
2) andere situatie mits bijkomende uitleg. Mogelijke voorbeelden: elke dag half uur vroeger s
luiten om te zorgen voor kind ; opvang door sluiting van school ; opvang door sluiting van 
crèche.  

 
 
PS: Femke Hogema, een vaste waarde tijdens de Xerius Accountancy Tour schreef in een razend 
tempo haar vijfde managementboek: Ondernemen in crisistijd. Ze interviewde voor het boek 20 
ondernemers die de crisis overleven, of zelfs gebruiken als springplank naar succes.  
Het werd een enorm positief, inspirerend en actiegericht boek. Femke snijdt 3 thema’s aan: Mindset, 
Cashflow en Strategieën. Je vindt in het boek heel wat bruikbare tips terug die je kan meenemen in je 
adviesgesprekken met klanten. Ondernemen in crisistijd is vanaf volgende week verkrijgbaar, maar ik 
stuur je graag bij deze een preview! In de bijlage vind je een pdf met daarin (na een voorwoord van 
Femke) een deel uit het boek.  
 
Nog een heel fijne woensdag gewenst! 
 


