Vandendijk & Partners Advocaten

Wij zijn een dynamisch en adviserend advocatenkantoor dat zich toespitst op alles wat met
fiscaliteit te maken heeft, en dit zowel op nationaal als internationaal vlak. Meer bepaald zijn
wij gespecialiseerd inzake grensoverschrijdend verkeer.

Een snelle en gepersonaliseerde adviesverlening kunnen bezorgen aan onze cliënten is onze
voornaamste doelstelling. Wat bij ons voorop staat is kwaliteitsvol maatwerk, aangepast aan
de noden van de cliënt.

Onze onafhankelijkheid als advocaat staat hierbij als waarborg.

Iedereen heeft bij ons een eigen specialisatie binnen het domein van het fiscaal recht en met
de nodige ervaring. Dit heeft als voordeel dat wij snel kunnen inspelen op recente
ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en administratieve benaderingen en dat U op een
professioneel, snel en efficiënt advies kan rekenen.


Wij hebben een bijzondere expertise ter zake de toepassing van dubbel belastingverdragen alsmede internationale en europese aspecten op het vlak van
fiscaal recht.



Daarnaast is een algemene fiscale praktijk gericht op de vennootschapsbelasting in
combinatie met vennootschaps-en financieel recht.



Een van onze specialismen is het adviseren omtrent aanvullende pensioenen en
levensverzekeringen

zowel

inzake

collectieve

regelingen

(groepverzekeringscontracten en pensioenfondsen) als op het vlak van individuele
levensverzekeringen, Tak 21, Tak 23 en als beleggingsinstrument.
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Wij kunnen U tevens adviseren in het kader van de personenbelasting en de belasting
der niet-inwoners inzake o.a. de detachering van werknemers van en naar België, en
dit zowel op fiscaal vlak als sociaalzekerheidsvlak, alsmede m.b.t. salary-splits,
expatregelingen, aandelenopties en werknemersparticipaties, afvloeiingsregelingen
alsook de overgang van werknemerstatuut naar zelfstandige.



Wij kunnen U begeleiden bij de oprichting van management en/of consultancy
vennootschappen

in

België

of

buiten

België,

evenals

inzake

alle

vennootschapsrechtelijke en fiscale aangelegenheden hieromtrent (oprichting,
herstructureringen, verkopen, …).


Ook op het vlak van financiële producten, vermogensbeheer, estateplanning en trusts
hebben wij zeer veel ervaring in huis voor o.m. “high net worth individuals.”



Tenslotte dient onderlijnd dat BTW en douanerechten een zeer belangrijk aspect vormt
van het internationale handelsverkeer.

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren voor meer informatie.

Marc Vandendijk

marc.vandendijk@vandendijk-taxlaw.be

Fiscaal Advocaat-vennoot
An De Reymaeker

an.dereymaeker@vandendijk-taxlaw.be

Fiscaal Advocaat-vennoot
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