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In een wereld waarin globalisatie een steeds belangrijkere rol speelt, biedt 

internationaal ondernemen heel wat opportuniteiten en uitdagingen. Het 

is hierbij belangrijk dat u voldoende rekening houdt met de wisselwerking 

tussen de verschillende internationale en lokale regelgevingen. 

Dankzij de ervaring en expertise van Vandelanotte International kunt 

u zonder zorgen focussen op de vele opportuniteiten. Ons team van 

specialisten zorgt er namelijk voor dat uw internationale activiteiten 

optimaal kunnen verlopen. Wij adviseren zowel Belgische als buitenlandse 

bedrijven en privépersonen en dat op fiscaal, juridisch, boekhoudkundig  

en sociaal vlak.

Meer grenzeloos
ondernemen



Met specialisaties in onder andere btw, transfer pricing, IFRS en herstructureringen, staan 

de specialisten van Vandelanotte International uw onderneming bij in al haar internationale 

activiteiten. Maar ook op persoonlijk vlak kunt u rekenen op onze internationale expertise. 

Specialisaties in internationale tewerkstelling, estate planning en relocation services 

garanderen u persoonlijke optimalisatie en gemoedsrust.

Ons multidisciplinair team van specialisten maakt u wegwijs in de Belgische verplichtingen 

en begeleidt u bij uw activiteiten of bij de opstart van uw bijkantoor of vennootschap in België. 

U kunt bij ons terecht met al uw fiscale, juridische, boekhoudkundige en sociale vragen. 

Daarnaast begeleiden wij u ook bij het aanvragen van subsidies en bij de zoektocht naar 

geschikt personeel. Wij verzorgen alle lokale formaliteiten en verplichtingen en houden hierbij 

altijd rekening met uw specifieke internationale situatie.

Ons team van specialisten begeleidt u graag bij uw grensoverschrijdende activiteiten of bij 

de opstart van uw vaste inrichting, bijkantoor of vennootschap in het buitenland. Samen 

bekijken we graag de mogelijke optimalisaties en formaliteiten die hiermee gepaard gaan, zoals 

internationale tewerkstelling, witholding taxes en de optimalisatie van de groepsstructuur. 

Laat u begeleiden door ons team  
van specialisten

• persoonlijke en proactieve aanpak dankzij  

onze internationale ervaring en expertise

• proactieve opvolging van de internationale regelgeving

• multidisciplinaire partner voor al uw internationale activiteiten

• wereldwijde ondersteuning dankzij Leading Edge Alliance

Hoewel de grens oversteken naar een van onze buurlanden eenvoudig is, bestaan er toch een 

aantal belangrijke verschillen op vlak van wetgeving. Met hun specifieke landenkennis staan 

onze specialisten binnen de verschillende regiodesks (Frankrijk, Nederland en Luxemburg) 

zowel buitenlandse als Belgische bedrijven en privépersonen bij in hun activiteiten.

The Leading Edge Alliance is een internationale alliantie van toonaangevende, onafhankelijke 

accountancy- & consultancykantoren. Deze alliantie is de tweede grootste internationale 

accountancy- en auditvereniging ter wereld en is aanwezig in meer dan honderd landen. 

Dankzij onze jarenlange persoonlijke samenwerking met onze internationale partnerkantoren, 

kunnen wij u een wereldwijde oplossing bieden.

BEDRIJF EN INDIVIDU

INVESTEREN IN BELGIË
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