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Van de eenmanszaak tot de multinational en van de startup tot de sinds 

jaar en dag draaiende onderneming, allen hebben ze nood aan fiscale en 

juridische bijstand. Zowel voor, tijdens als na de opstart van uw bedrijf loopt 

u namelijk tegen heel wat belangrijke vraagstukken aan. Daarom staat ons 

ervaren team elke dag klaar met advies. 

Zowel voor belastingadvies, juridische vraagstukken, herstructureringen, 

innovatie en misschien wel de uiteindelijke overdracht bent u bij ons aan het 

juiste adres. We hebben er immers onze missie van gemaakt om u tijdens elk 

moment van het leven bij te staan. Zo kunt zich u met de nodige kennis en een 

gerust gemoed focussen op dat wat u het liefste doet: ondernemen.

Nog voor de opstart van uw onderneming wordt u vaak geconfronteerd met belangrijke juridische 

en fiscale keuzes. Ons gespecialiseerd team van juristen en fiscalisten ondersteunt u bij al uw 

vragen en dit vanaf de opstart van uw activiteit, eenmanszaak, filiaal of vennootschap. Met 

interessante simulaties leiden wij u tot de keuze die het beste bij u past en dit in functie van uw 

concrete situatie, opvolgingsmogelijkheden en financiële behoeften.

Onze economie wordt de laatste jaren gekenmerkt door een hoogtechnologische evolutie en een 

sterk groeiende globalisatie. Al deze veranderingen hebben een grote weerslag op de fiscaliteit. 

Met onze kennis van diverse wetgevingen kunnen we u onder andere bijstaan bij de opstart van 

een webwinkel, het vervullen van de verplichte transferpricingdocumentatie en de toepassing van 

de innovatieaftrek en auteursrechten.

Voor een gepassioneerde ondernemer die graag vooruit wil, kunnen de vele fiscale en juridische 

verplichtingen een grote uitdaging vormen. Wij nemen deze graag van u over. Door onze continue 

bijscholing zijn wij steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en optimaliseren wij uw 

aangifte personen- en vennootschapsbelasting en uw vennootschapsstructuur waar het kan. 

Daarnaast leveren onze juridische specialisten duidelijke en correct opgestelde contracten en 

aandeelhoudersovereenkomsten af, die het u mogelijk maken om te anticiperen op mogelijke 

problemen en onenigheden. Onze jarenlange ervaring staat ons toe om u in elke situatie bij te 

staan. Zo kunnen wij u ondersteunen bij o.m. herstructureringen, rulingaanvragen, fiscale en 

juridische due diligences of bij het vervullen van allerhande fiscale en juridische formaliteiten.

Laat u begeleiden door  
ons team van specialisten

• permanente opvolging van de snel wijzigende Belgische  

en internationale regelgevingen

• zowel voor éénmalige opdrachten als voor continu advies 

• advies op maat van startups, familiebedrijven  

en internationale ondernemingen

• vertrouwenspersoon

• allround advies

Ook op het einde van uw loopbaan kunt u bij ons terecht met de vele vragen die u 

ongetwijfeld bezighouden. Wilt u uw onderneming verkopen of schenken? Houdt u voldoende 

bestaansmiddelen over? En zal de volgende generatie het er wel goed van afbrengen? Ook 

hier werken wij samen met u aan een oplossing op maat. Zo analyseren we onder andere 

uw persoonlijke vermogenssituatie en uw successierisico’s. Daarnaast bekijken we ook de 

mogelijkheden tot vrijgestelde overdracht, het oprichten van een maatschap, het opstellen van 

een testament of erfovereenkomst, etc. Is verkoop daarentegen de meest aangewezen optie, dan 

begeleiden onze juridische specialisten u graag doorheen het volledige overnametraject.
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