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Over Grant Thornton

Wij zijn een netwerk van 
onafhankelijke audit-, tax- en 
adviesorganisaties met 68.000 
professionals in meer dan 140 
landen. Ons doel? Dynamische 
organisaties helpen bij het 
realiseren van hun groeiambities. 

Al meer dan 100 jaar helpen wij 
dynamische organisaties om hun 
strategische ambities waar te maken. Of u 
nu de groei van uw bedrijf wil financieren, 
risico’s en regelgeving wil beheersen, 
uw bedrijfsvoering wil optimaliseren of 
toegevoegde waarde wil creëren voor uw 
stakeholders, wij staan voor u klaar. 

Als grote organisatie, wereldwijd, 
beschikken wij bovendien over de ideale 
kennis van de lokale markt. Kortom, wij zijn 
overal aanwezig waar u zich bevindt. En 
overal waar u beslist naartoe te gaan. 

USD 7,2 mld. 
(omzet 2020)

68.000+
experts

750+
kantoren

140
landen

GOS

11 kantoren
1.200 experts

Europa

41 kantoren
17.700 experts

Amerika

42 kantoren
18.500 experts

Afrika

20 kantoren
3.500 experts Azië-Pacific

18 kantoren
20.200 experts

Onze bijzondere klantenervaring 
maakt ons uniek

Midden-Oosten

9 kantoren
1000 experts
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Een andere manier van zakendoen
Particuliere ondernemingen, beursgenoteerde bedrijven en organisaties uit de publieke sector kiezen voor ons 
omwille van onze kwalitatieve dienstverlening, wereldwijde omvang, kennis van de sector en diepgaande technische 
expertise. Maar we onderscheiden ons vooral door middel van onze unieke klantenervaring. Die maakt het mogelijk 
om onze klanten nog relevanter advies op maat te verstrekken en nauwere banden met hen te onderhouden. 

Grotere beschikbaarheid voor onze klanten
(partner-staff ratio)

Wereldwijde omzet per service line in 2022 
(USD)

Audit $ 2,9 mld.
Advisory $ 2,7 mld.

Tax $ 1,5 mld.
Andere $ 117mln.

Bron: International Accounting Bulletin 2018

“Grant Thornton heeft alles in 
huis om je organisatie te helpen 
uitblinken. Wij werken samen, 
overleggen en innoveren. Onze 
mensen spreken vrijuit, zijn 
creatief en durven de status 
quo uit te dagen. We geloven in 
de kracht van gepassioneerde 
mensen en nieuwe ideeën. Die 
ingesteldheid noemen wij Status 
Go.”
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Lokale expertise, 
internationaal team

Grant Thornton Belgium, het Belgische lid van 
Grant Thornton International Ltd, is een full-service 
bedrijfsadviseur met een ruime expertise op het vlak van 
audit, accountancy, tax & legal en bedrijfsadvies.

Onze teams en member firms overal ter wereld werken 
samen en worden samen opgeleid. Zo delen wij onze 
sectorkennis, technische expertise en ons streven naar 
uitmuntendheid.

België in de kijker
Met 6 kantoren en meer dan 200 
experts, en dankzij ons uniek open 
businessmodel, kunnen we een 
volledige reeks services aanbieden 
om klanten van elke omvang te helpen 
hun uitdagingen aan te gaan en hun 
groeikansen te benutten. 

Bedrijfsleider, kmo, multinational of 
overheidsinstelling? Bij Grant Thornton 
Belgium begrijpen we uw business en uw 

sector door en door.  

Onze multidisciplinaire teams hebben 
een duidelijke missie. We bieden u 
pragmatisch, persoonlijk advies dat uw 
leven gemakkelijker maakt en u de kans 
geeft u volledig toe te leggen op uw 
kernactiviteit en uw groeikansen. 

We bieden creatieve oplossingen op 
maat op een hoog expertiseniveau, 
waarbij we steeds de beste waarde voor 
uw geld garanderen. 
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Belangrijkste feiten & cijfers

200+
werknemers 
in België

>€23 mln
omzet in 2021

Onze diensten
• Audit & Assurance 
• Accountancy & Reporting 
• Advisory 
• Tax 
• Legal

Onze locaties 
• Antwerpen 
• Brussel
• Gent 
• Jumet
• Doornik
• Turnhout

6
kantoren 
in België

“Wij begrijpen uw 
business door en door. 
Onze multidisciplinaire 
teams bieden creatieve 
oplossingen op maat op 
een hoog expertiseniveau, 
die u meer rust, minder 
zorgen en een snellere groei 
opleveren.”
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Het verschil 
voor onze klanten
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Particuliere ondernemingen, beursgenoteerde bedrijven en 
hun dochterbedrijven, en organisaties uit de publieke sector 
kiezen voor ons omwille van onze kwalitatieve dienstverlening,  
onze wereldwijde omvang en diepgaande technische 
expertise. Ze stellen ook onze kennis van hun regelgeving en 
industrienormen op prijs. Maar wat ons echt anders maakt, is 
onze klantenervaring.  

Wij ontdekken wat voor u belangrijk is                           
en maken het ook belangrijk voor ons
Onze cultuur is gebaseerd op een oprechte 
interesse in onze klanten – hun uitdagingen, 
groeiambities en bredere commerciële context. U 
krijgt de aandacht die u verdient van toegankelijke 
senior professionals die de juiste vragen stellen, 
luisteren en u helder inzicht en perspectief bieden.

Kortom
• Een aanpak waarin de relatie centraal staat, 

met meer tijd en aandacht van partners en 
senior adviseurs

• Een meer diepgaand begrip van uw activiteit 
voor meer waardevol advies en aanbevelingen

Flexibele en responsieve dienstverlening
Onze omvang en structuur bieden voordelen 
voor u. We passen een vlakkere structuur toe met 
kortere beslissingsketens en geëmancipeerde 
teams, en zonder complexe hiërarchie. We hebben 
alle nodige processen en controles, maar ze zijn 
gestroomlijnd en doeltreffend. Onze teams zijn 
responsiever.

Kortom
• Een snellere reactie wanneer u nood heeft aan 

snelle antwoorden en duidelijkheid
• We anticiperen op de antwoorden die u nodig 

heeft, nog voor u de vraag stelt

Pragmatische oplossingen die u helpen                           
beter te worden en te groeien
Onze teams stellen ideeën voor die de technische 
kant van de zaak overstijgen en raden nieuwe 
manieren aan om uw business te verbeteren. Is 
uw doelstelling om uit te breiden, de operationele 
doeltreffendheid te bevorderen of vertrouwen op 
te bouwen bij uw investeerders? Wij combineren 
het verlangen om te doen wat het beste is voor 
uw toekomst met een ervaren besef van de 
veranderingen die u nu vooruit kunnen helpen.

Kortom
• U helpen vooruit te kijken en een breder 

perspectief aan te nemen
• Proactief kansen voor verbetering en groei 

identificeren

Coöperatieve teams met een andere 
mentaliteit
Onze mensen zijn open, toegankelijk en 
aangenaam om mee te werken. We pakken samen 
met u de kritische punten aan, altijd met een 
onafhankelijke blik en met constructieve feedback 
waar nodig. Dankzij onze coöperatieve stijl kunnen 
we ook teams bijeenbrengen uit verschillende 
service lines, sectoren en regio’s om onze 
capaciteiten aan uw noden aan te passen.

Kortom
• Teams en oplossingen op maat van uw 

behoeften, niet van onze structuren
• Een betere werkrelatie met u en uw team

Hoe we samen met onze 
klanten groeien
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Het verschil 
voor onze mensen
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Onze ‘people promise’ is waarom mensen graag bij ons werken 
en er bewust voor kiezen om te blijven. Dat is hoe we onze 
organisatie onderscheiden van onze concurrentie.  

Voor onze ambitieuze medewerkers scheppen we een 
aangename werksfeer, waarbij iedereen zich kan ontplooien tot 
het gewenste niveau. Ze genieten van een evenwichtig beroeps- 
en gezinsleven en een competitieve verloning, zodat trots en 
levensgeluk centraal staan.

Ik heb de vrijheid om authentiek te zijn
Onze cultuur maakt het voor ons allen mogelijk (en 
moedigt ons aan) om onze persoonlijke waarden 
en doelstellingen te volgen in ons professionele 
leven. We worden erkend en gerespecteerd om 
onze persoonlijke visie.

Samen zijn we sterker
Samenwerken met elkaar, met klanten en met 
andere professionals verruimt onze denkwijze en 
bevordert onze werkwijze. We leren graag samen 
met anderen en passen die lessen toe in ons werk.

Ik voel me geïnspireerd om het verschil te 
maken
We weten dat ieder van ons rechtstreeks bijdraagt 
aan de groei van onze klanten, aan de ontwikkeling 
van onze collega’s en aan de gemeenschappen 
waarin we werken en leven.

Ik kan continu groeien
Jezelf uitdagen en inspanningen leveren, zo blijven 
we groeien. En dit in combinatie met de juiste 
ondersteuning en coaching, zodat onze mensen 
beter kunnen worden dan ze ooit mogelijk achtten.

Hoe we samen met onze 
mensen groeien
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Uw onderneming 
helpen groeien
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Onze teams van multidisciplinaire experts 
werken samen en helpen u uw groeipotentieel 
te realiseren. 

Onze diensten  
in een notendop

Audit & Assurance
• Financial statement audit
• Agreed upon procedures
• IFRS-rapportering
• Wettelijke opdrachten
• Interne audit

Accountancy & Reporting
• Accounting & Reporting
• CFO-as-a-Service
• Consolidatie
• Outsourcing
• Global Compliance & 

Reporting Solutions

Transaction Advisory 
Services 
• Bedrijfswaardering
• Management buy-outs / 

buy-ins
• Due diligence
• Business plan
• Financial modelling 

Business Risk Services
• Interne audit & IT-audit
• Risicobeheer & interne 

controle 
• Forensic services
• GDPR & cybersecurity

Business Consulting 
Services
• Organisatie- & 

procesverbetering
• Businessplan & financieel 

plan
• IT advisory, digitale 

transformatie & robotics
• Data-analyse & process 

mining

Tax
• Vennootschapsbelasting
• Btw
• International tax & VAT
• Transfer pricing
• Global mobility services
• Compensation & benefits
• Private client services

Legal
• Vennootschaps- en 

commercieel recht
• Arbeids- en sociaal 

zekerheidsrecht
• ICT-recht & GDPR
• Corporate secretarial
• M&A-ondersteuning 
• Legal-counsel-as-a-service



14  Een uitnodiging om samen te groeien

Onze audits bieden kwaliteit en diepgaande inzichten. 
Onze auditprofessionals zetten innovatieve technologieën 
en processen in om een uitzonderlijke auditkwaliteit en de 
allerbeste klantenservice te kunnen bieden. 

Audit & Assurance

Bij Grant Thornton komt de kwaliteit 
van de audit op de eerste plaats. We 
richten ons met precisie op de specifieke 
sector en de risicogebieden van elke 
onderneming en passen onze audits 
aan voor meer nauwkeurigheid en 
doeltreffendheid. 

We ontwikkelen en leveren ook nieuwe 
en opkomende technologieën en 

processen om nog meer waarde te 
bieden vanuit onze audits. Dankzij 
tools zoals data-analyse en robotische 
procesautomatisering zijn we al in staat 
om grotere datavolumes sneller dan ooit 
tevoren te verwerken en te analyseren. 
Zo kunnen we strategische inzichten 
genereren voor onze klanten die nooit 
eerder mogelijk waren. Toonaangevende 
kwaliteit, auditoplossingen op maat en 

waardevolle zakelijke inzichten - dat zijn 
de redenen waarom onze klanten hun 
vertrouwen stellen in onze auditteams. 

Onze volledige reeks auditservices 
en -oplossingen biedt zekerheid aan 
investeerders en belangrijke zakelijke 
inzichten aan onze klanten. 

Gunther Loits
Head of Audit & Assurance
E gunther.loits@be.gt.com 

“Onze passie voor kwaliteit 
bepaalt elk aspect van een 
audit door Grant Thornton. 
We streven innovatie na en 
staan garant voor een volledig 
gepersonaliseerde aanpak 
van de service die we leveren.”
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Bedrijven beslissen vaak om werk te outsourcen zodat ze zich 
beter kunnen toeleggen op hun core business. Op die manier 
kan u de prestaties verbeteren op een kostenefficiënte manier, 
kostenbesparingen doorvoeren in de kernactiviteiten van uw 
onderneming en de kostprijs van nevenactiviteiten drukken. 
Dankzij onze diensten kan u tijd en geld besparen, waardoor u 
zich kan toeleggen op de zaken die echt belangrijk zijn voor uw 
bedrijf.

Accountancy & Reporting

Dankzij nauwe samenwerking met 
experts over het hele netwerk kan u 
rekenen op een naadloze coördinatie 
van lokale en internationale 
outsourcingprojecten.

We bieden u in alle disciplines:

• duidelijke, feitelijke, hoogstaande 
rapportering

• toegewijde professionals met een 
ruime ervaring

• onafhankelijk, objectief en praktisch 
advies

• een pragmatische aanpak zonder 
‘verrassingen’

• technische expertise en advies, 
beschikbaar wanneer nodig

• ononderbroken communicatie

Sigrid Viselé
Head of Accountancy & Reporting
E sigrid.visele@be.gt.com 

“We streven voortdurend naar nieuwe 
ideeën en omarmen een cultuur van 
leergierigheid, alertheid en innovatie. 
Collega’s in elke serviceline bieden hun 
klanten gespecialiseerde kennis, ervaring 
en vaardigheden, maar de grootste 
meerwaarde wordt geleverd door samen 
over de verschillende servicelines heen 
innovatieve oplossingen op maat te 
creëren die tegemoetkomen aan de 
complexe uitdagingen van onze klanten.”

• zakelijke ondersteuning tot op CFO-
niveau

• de meest actuele technologische 
oplossingen

• tijdige reacties.
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Bij Grant Thornton bieden we een uitgebreide reeks 
advisory services om onze klanten te helpen hun 
doelstellingen te bereiken. We helpen hen bij het creëren, 
transformeren en beschermen van waarde.

Advisory

Onze experts van advisory services 
zijn progressieve denkers die waarde 
creëren, beschermen en transformeren 
zodat onze klanten een voorspoedige 
toekomst tegemoet gaan. 

Het is onze missie om klanten te helpen 
waarde te creëren voor hun organisatie, 
waarde te beschermen tegen onnodige 
risico’s en waarde te transformeren door 
middel van investeringen in activiteiten 
en technologie. Zakelijke doelstellingen 
en strategieën evolueren steeds, maar 
onze diensten bieden ondersteuning in 
elk stadium van de levenscyclus van een 
bedrijf.

Overweegt een klant een transactie 
om groei te stimuleren, of ontwikkelt 

en implementeert hij de juiste controle 
om risico’s te beperken, of ontwikkelt 
hij financiële en technologische 
infrastructuur voor een betere werking 
en nieuwe vaardigheden? De teams 
van ervaren professionals helpen 
onze klanten om hun doelstellingen te 
bereiken.

Voor een maximale impact op uw 
onderneming, in eender welk stadium, 
biedt advisory services u de volgende 
waarde vanuit drie belangrijke 
bedrijfslijnen die nauw met elkaar 
verbonden zijn:

Business consulting services  
Stroomlijn uw organisatie voor een 
optimale werking door middel van 

financieel beheer, operationele 
verbeteringen, strategie, digitale 
transformatie en zakelijke toepassingen. 

Business risk services  
Identificeer, beheer en beperk uw 
risico’s via interne controles, interne 
audit, risicobeheer, naleving van de 
regelgeving, forensisch onderzoek, 
cyber- en GDPR-diensten. 

Transaction advisory services 
Creëer nieuwe perspectieven 
op competitieve voordelen en 
bedrijfsrendement dankzij due diligence 
opdrachten, corporate value consulting, 
strategische oplossingen en M&A tax 
consulting services. 

Mark Ernots
Head of Advisory
E mark.ernots@be.gt.com 

“Ons engagement om voor onze klanten waarde 
te creëren, te transformeren en te beschermen 
betekent dat we ons concentreren op het 
aanbieden van vitale, geïntegreerde oplossingen 
in elke fase van hun levenscyclus. We helpen hen 
zakelijke uitdagingen aan te gaan en kansen te 
grijpen om de waarde van hun onderneming te 
vergroten.”
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Onze tax & legal services helpen u vertrouwen te winnen en 
voorop te blijven, zodat u proactief uw fiscale en juridische 
kwesties op een transparante en ethische manier kan beheren.

Tax & legal

U wilt maximale resultaten bereiken. Als 
ondernemer wordt u overspoeld door 
ingewikkelde fiscale regels, die bovendien 
regelmatig veranderen. Hoe kan u uw 
risico’s beperken en tegelijkertijd nieuwe 
kansen ten volle benutten? Onze experts 
zoeken oplossingen die uw fiscale en 
juridische risico’s tot een minimum 
beperken, beheren uw fiscale situatie, 
voldoen aan de fiscale verplichtingen 
en streven naar fiscale en juridische 
doeltreffendheid. De collectieve kennis 
van onze experts garandeert optimale en 
actuele informatie, zowel op lokaal als 
internationaal niveau. 

Onze tax & legal services omvatten:
• Direct International Tax – We 

begrijpen het complexe fiscale 
systeem, geven een duidelijk 
antwoord op alle fiscale vragen 
met hoogstaand, pragmatisch 

advies door middel van een nauwe 
samenwerking tussen onze fiscale 
adviseurs, accountants en juridische 
adviseurs.

• Transfer Pricing - We helpen 
klanten bij het optimaliseren van hun 
beleid rond transfer pricing en bij 
het naleven van de regelgeving rond 
transfer pricing, want de wetgeving 
verandert steeds opnieuw.

• Indirecte belastingen - In elke 
fase van een zakelijke cyclus 
leveren we diensten aan klanten 
die internationaal ondernemen 
door commerciële transacties uit 
te voeren en advies te geven aan 
klanten die kansen willen grijpen in 
nieuwe markten.

• Private Client Services - Onze 
specialisten in estate planning 
verlenen advies over de optimale 
posities en structuren in elke situatie 
aan klanten die overwegen om op 
een juridisch correcte en fiscaal 
doeltreffende manier activa over te 
dragen aan de volgende generatie.

• Vennootschaps- en commercieel 
recht - Het lijdt geen twijfel dat 
het advies van experts in juridische 
zaken u de nodige ondersteuning 
en comfort biedt bij belangrijke 
beslissingen. Ons legal team 
kan ondersteuning bieden bij de 
oprichting van vennootschappen, 

Frederik De Graeve
Head of Tax & Legal
E frederik.degraeve@be.gt.com 

“We willen onze klanten geruststellen, zodat ze zich kunnen 
concentreren op zakelijke opportuniteiten. Uiteindelijk is dat de 
echte optimalisatie.”

aandelentransacties, bedrijfs-
overnames, fusies, zakelijke 
contracten, enz.

• Tax & VAT compliance – Tax 
compliance is essentieel om een 
bedrijf draaiende te houden. We 
ondersteunen onze klanten zodat 
ze alle formaliteiten naleven op een 
kostenefficiënte en doeltreffende 
manier.

• Arbeids- & sociaal zekerheidsrecht 
- Onze doorgewinterde adviseurs 
beschikken over uitgebreide ervaring 
in alle aspecten van het arbeids- en 
sociaal zekerheidsrecht. We geven 
advies vanaf het moment waarop 
werknemers bij een bedrijf aan de 
slag gaan tot het einde van hun 
tewerkstelling. We bieden onze 
klanten ook de meest doeltreffende 
oplossingen voor collectieve 
arbeidsgeschillen.

• ICT-recht & GDPR - We adviseren 
onze klanten over ICT-contracten en 
helpen hen te (blijven) voldoen aan de 
GDPR.

• Global Mobility Services - We 
helpen klanten proactief het hoofd 
te bieden aan de uitdagingen van 
uiteenlopende reglementering, zodat 
internationale verplaatsingen voldoen 
aan de specifieke, complexe fiscale 
regels.
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Uw strategische ambities waarmaken
• Uw strategische opties om waarde te creëren 

challengen en verkennen
• Nieuwe markten en commerciële opportuniteiten 

evalueren
• Strategische transacties plannen en uitvoeren – 

inclusief fusies, overnames en verkopen
• Deskundig due diligence onderzoek doen
• Waarderingen uitvoeren om strategische 

beslissingen te ondersteunen (organische groei, 
overnames, joint-venture kansen) 

• De meest geschikte exitstrategie identificeren om 
de waarde te maximaliseren

Uw bedrijfsvoering optimaliseren 
• Werkkapitaalbeheer bevorderen door middel 

van procesverbeteringen, zoals de optimalisatie 
van de betalingstermijnen, afstemming 
van de boekhoudkundige beginselen en 
waarderingsregels

• Kansen identificeren en plannen opstellen voor 
rechtstreekse kostenbesparingen

• De doeltreffendheid van uw bedrijf optimaliseren
• De doeltreffendheid van uw processen evalueren 

en bevorderen  

Groei financieren
• Advies verlenen over de beste kapitaalstructuren 

ter ondersteuning van uw strategie
• Financiële modellen voorbereiden om aan 

investeerders te overhandigen (businessplan)
• U voorstellen aan nieuwe investeerders (banken, 

investeringsfondsen, enz.)

Uw vermogen maximaliseren en beschermen
• Financiële en fiscale plannen maken
• Begeleiden bij transitie, opvolging, 

vastgoedtransacties, enz. 
• Advies geven over internationale kwesties zoals 

buitenlandse investeringen en internationale 
fiscale structurering 

• Onafhankelijk investeringsadvies verlenen
• Helpen om de juiste keuzes te maken
• De communicatie met de klant verbeteren, van 

product- en serviceontwerp tot klantenservice 
 
 

Risico’s beheersen
• Inzichtelijke, waardevolle audits leveren om 

stakeholders gerust te stellen en uw strategische 
doelstellingen te ondersteunen

• Doeltreffende controleomgevingen opstellen en 
implementeren om de operationele risico’s te 
beheren

• Beslissingen van de directie over fiscale strategie 
ondersteunen 

De strijd om talent winnen
• Ervoor zorgen dat u de juiste mensen in de juiste 

functies hebt die op het juiste niveau worden 
verloond

• Belastingvriendelijke verloningspakketten 
ontwikkelen die prestaties en verloning op één lijn 
brengen (bijv. opties op aandelen, warrants)

• Een bedrijfscultuur creëren waarin mensen de 
kans krijgen om te groeien en bij te dragen aan 
de groei van hun onderneming

Uw uitdagingen
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Neem contact met ons op

Antwerpen
Uitbreidingstraat 72 bus 7
2600 Antwerpen
T +32 3 235 66 66
E antwerpen@be.gt.com 

Brussel
Medialaan 50
1800 Vilvoorde
T +32 2 242 11 40
E brussel@be.gt.com 

Doornik
rue du Progrès 4B
7503 Tournai (Froyennes)
T +32 69 84 78 44
E tournai@be.gt.com

Gent
Schoonzichtstraat 23B 
9051 Sint-Denijs-Westrem
T +32 9 274 39 15
E gent@be.gt.com

Jumet
rue de Bordeaux 50 b1
6040 Jumet
T +32 71 82 25 90
E jumet@be.gt.com 

Turnhout
Parklaan 49 b7
2300 Turnhout
T +32 14 47 30 70
E turnhout@be.gt.com 

Ontdek hoe wij u kunnen helpen de groeimogelijkheden 
voor uw bedrijf ten volle te benutten.
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