
Het is een statement dat 2020 voor heel veel van je klanten een moeilijk jaar wordt. De 
voorbije weken hebben we gemerkt hoe jullie er alles aan doen om ondernemers het hoofd 
boven water te houden. Daarvoor willen we jullie graag bedanken. Hoe? Morgen mag je een 
mailtje verwachten waarin je de kans krijgt om je klanten een extra duwtje in de rug te geven, 
nu de lockdown-maatregelen voor ondernemingen afgezwakt worden.  
Xerius & SD Worx bieden, in samenwerking met de boekhouder & accountant, aan elke 
ondernemer gratis adverteerruimte aan op de websites van Het Nieuwsblad, De Standaard, 
Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Morgen meer info daarover. 
 
Vanaf vandaag kunnen ook ondernemers die zich reeds (pré)registreerden voor de 
Compensatiepremie hun aanvraag indienen. Vanaf morgen kan dit door iedereen aangevraagd 
worden. 
Deadline = 03/06/2020.  
In bijlage vinden jullie de handleiding van de schermen die bij Vlaio moeten ingevuld worden 
(wat vrij eenvoudig is). 
Een webformulier (cfr. de Hinderpremie) specifiek voor accountants staat nog niet online. We 
veronderstellen dat dit eerstdaags ook in orde komt.  
 
Nog even kort: 
 
Stap 1: Check de ondernemer zijn KBO op basis van Nacebelcodes (zie bijlage) of 
onderneming onder categorie 1, 2, 3, 4 of 5 valt.  
 
Stap 2: Eenmanszaak of vennootschap?  

• Vennootschap? Het statuut van de mandataris speelt geen rol en kan steeds de 
3.000 euro aanvragen 

• Eenmanszaak? Het statuut van de ondernemer (hoofd- of bijberoep) is 
bepalend voor de hoogte van de premie 3.000 euro of 1.500 euro 

o Voor een bijberoeper wordt de premie bepaald volgens het netto 
belastbaar beroepsinkomen van 2019. 

Tip voor eenmanszaken: ondernemers die van Artikel 37 genieten, vinken in de 
applicatie aan dat ze zelfstandige in hoofdberoep zijn.       
 

Stap 3: Categorie 1, 2, 3 of 4? Enkel omzetdaling van 60% vereist (via verklaring op eer - 
bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden- wel gedurende 5 jaar ter controle bijhouden). 
 
Stap 4: Categorie 5?  Omzetdaling van 60% + substantiële exploitatiebeperking aantonen (via 
verklaring op eer - bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden- wel gedurende 5 jaar ter 
controle bijhouden) 
 
Tot slot willen we jullie ook al warm maken voor een interessant webinar op vrijdag 8 mei om 
15u30 #RecessionResponse van Mike Michalowicz en Femke Hogema, over hoe je als 
accountant best je klanten kan helpen in crisistijden (taal: Engels). Femke Hogema is één van 
onze vaste waarden tijdens de Xerius Accountancy Experience Tour. 
Gratis inschrijven kan via volgende link: https://lnkd.in/eFgV6jf 

 
Fijne werkweek en hou het veilig! 
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