
Corporate presentatie
Vandelanotte | More than accountants



Inleiding

 Familiale onderneming

 Meer dan 75 jaar ervaring
 Oprichter: Roger Vandelanotte 
 2e generatie: Koen en Hein Vandelanotte 
 3e generatie: Nikolas Vandelanotte (CEO)

 2 familiale vennoten
15 vennoten



Missie

Op basis van een diepgaande kennis van onze klanten, 

bouwen wij als familiale onderneming een 

vertrouwensrelatie op met ondernemers en organisaties en 

ondersteunen wij hen bij het realiseren van hun ambities.



Operationeel
Commercieel

Visie

in handen van 
de ondernemer

ontzorging door 
onze specialisten



Organisatie

 Eén uniek aanspreekpunt: uw accountmanager

 De accountmanager doet een beroep op 
diverse experten en ontzorgt de ondernemer

 Wij zijn er voor eenmanszaken, bedrijven, vrije beroepers, 
vzw’s en ondernemers



Medewerkers
 Accountants
 Bedrijfsrevisoren

 (Sociaal)juristen
 Fiscalisten
 Economisten

 Bedrijfspsychologen
 Ingenieurs
 Omkaderend personeel

Al enkele jaren zijn wij genomineerd voor de West-Vlaamse Trends Gazellen. Wij behoren bovendien tot de 

top 10 accountancy- en auditkantoren in België.
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Waarden

Creativiteit

Groei

Betrokken-
heid



BRUGGE

KORTRIJK

GENT

AALST
BRUSSEL

GEEL

ANTWERPEN

BRECHT

ZELE

Vestigingen - nationaal

DOORNIK

LASNE

NAMEN

VERVIERS

ROESELARE
HASSELT

ARENDONK



Vestigingen - internationaal

France
130 Boulevard de la Liberté
59000 Lille Luxembourg

47 route d'Arlon
8009 Strassen

Daarnaast maakt Vandelanotte deel uit van de Leading Edge Alliance.



Onze diensten

4 pijlers
 Accountancy & Audit

 Tax & Legal

 Business Solutions

 Family & Company



Accountancy
 myVandelanotte

 Accountancy
 Reporting
 Collections
 Payments
 Docs

 Vandelanotte Reporting & Solutions

 Dienstverleningsovereenkomst bij fiscale controle



De digitale cockpit voor uw onderneming!
Met myVandelanotte was het 
opvolgen en beheren van uw 
bedrijf nog nooit zo eenvoudig.



De digitale cockpit voor uw onderneming!

Krijg toegang tot de interactieve 
rapportering van uw 
onderneming.

Maak zelf eenvoudige HR- en 
juridische documenten op via 
onze templates.

Blijf op de hoogte van alle interessante 
wetswijzigingen en nieuwigheden, 
nodig mensen uit om samen te werken,  
en nog zoveel meer!

Verwerk en consulteer zo vaak u wil al 
de loongegevens van uw personeel, 
houd de verlofkalender bij, ...

Een online archief: hier vindt u alle 
definitieve documenten die wij voor u 
hebben opgemaakt.

Voer een digitale boekhouding en 
maak komaf met het klasseren van 
papieren stukken.



Audit
 2022 – versmelten Callens, Pirenne & Co met 

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren

 Bijkomende erkenningen voor betalingsinstellingen , 
instellingen voor elektronisch geld, 
beleggingsfondsen, verzekeringsfondsen en 
pensioenfondsen

 Extra expertise in de zorgsector

Familiale waarden blijven centraal



Audit
 Assurance

 Legal obligations

 Agreed upon procedures

 EFRO-audit

Consolidatie

 Wettelijke consolidatie

 Consolidatie voor andere doeleinden 



Tax & Legal
 Fiscale optimalisaties

 Juridische begeleidingen

 Herstructureringen

 Ondernemingsrecht/ privaatrecht

 Contractenrecht

 Sociaal recht

 Webshops

 Intellectueel eigendomsrecht

 Btw-eenheid

 …



Business Solutions
Corporate Finance

 Business Valuation

 Buyer Services

 Seller Services

 Corporate Financing

Vandelanotte Reporting & Solutions

 Vandelanotte Reporting

 Vandelanotte Solutions

 Vandelanotte Credit Management



Business Solutions
HR Solutions

 Private sector

 Public sector

 Vandelanotte Payroll

Risk Management

 Insurance Audit

 Risk Prevention

GDPR & Cybersecurity

Subsidieadvies



Business Solutions
Samenwerking horsum

 Business assessments

 Digitale & ERP selectie

 Data & Process Analytics

 Opportuniteitenanalyse

 Interne audit

Samenwerking clipeum

 Privacy

 Informatiebeveiliging

 Cybersecurity

 Interne audit



Family & Company

 Vermogensplanning

 Pensioenplanning

 Bedrijfsoverdracht

 Familiaal charter

 Successieplanning



Vandelanotte International

 Investing abroad

 Investing in Belgium

 International Estate Planning

 International Employment



Vandelanotte France

 Begeleiding bij (de opstart van) een bijkantoor of 
vennootschap in Frankrijk

 Begeleiding bij (de aankoop van) Frans onroerend 
goed

 Voeren van de boekhouding, 
eindejaarswerkzaamheden en opstellen van de 
jaarrekening

 Fiscaal en juridisch advies



Sectoren

Bouw

Medici

Professionele 
dienst-

verlening
Non-profit

Transport, 
Logistiek & 

Groothandel

Franchising



Bedankt voor uw aandacht!
vandelanotte.be | contact@vdl.be |
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