Deloitte gaat voor verdere groei op de Belgische
markt met de integratie van
Integrated Consultancy Services (ICS)
Deloitte heeft het Brusselse taks- en accountancykantoor ICS geïntegreerd. De integratie versterkt de aanwezigheid van Deloitte op de
Belgische kmo-markt, in het bijzonder in de Brusselse regio.
ICS realiseert een jaarlijkse omzet van meer dan 4 miljoen euro en begeleidt meer dan 500 ondernemers in hun accountancy en fiscaaljuridische activiteiten. Naast Brussel heeft ICS ook een vestiging in Brugge. De ICS werknemers die daar momenteel aan de slag zijn, zullen op
korte termijn aan de slag gaan in het Deloitte Fiduciaire kantoor te Brugge.
Het kantoor in Jette wordt geleid door vennoot Pascal Demilecamps.
Pascal Demilecamps: “Deloitte heeft een sterke interne organisatie en een duidelijke visie op talent en training die onze werknemers ten goede
zal komen, en verdere kansen zal bieden om onze business verder uit te breiden.”

Equidex
Equidex biedt accountancy- en fiscaal en juridisch advies aan kmo’s die zich hoofdzakelijk in Luik en omgeving bevinden. Daarnaast verleent
Equidex gespecialiseerde diensten in financieel management aan kmo’s in de volledige Waalse regio. Equidex vennoot Vincent Trévisan, zal
vanaf 1 juni 2012 het kantoor van Deloitte Fiduciaire in Luik vervoegen en leiden: “De beslissing om aan te sluiten bij Deloitte Fiduciaire is
gebaseerd op het marktleiderschap van Deloitte, op haar multidisciplinaire competenties en op het feit dat we dezelfde visie delen: een
dynamische steun te kunnen bieden aan kmo’s.”
De integratie van zowel ICS als Equidex betekent een strategische mijlpaal voor Deloitte Fiduciaire. De sterk uitgebouwde netwerken van ICS en
Equidex in respectievelijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Luik zal onze marktpositie aanzienlijk versterken, niet alleen in Franstalig België
maar op de gehele Belgische markt. Op dit moment zijn er bij Deloitte Fiduciaire 80 werknemers die kmo’s in de Franstalige regio (Charleroi,
Jette, Luik) begeleiden en adviseren, wat onze positie als marktleider onderstreept.

Deloitte Fiduciaire Classic
Op zaterdag 9 juni vond de Deloitte Fiduciaire Classic plaats, een
uitdagende tocht van Nieuwpoort naar Roubaix via Ieper. Tegen
een stevig tempo en onder deskundige begeleiding fietsten 80
ondernemers enkele bekende hellingen zoals de Rodeberg en de
Katsberg op. De rit werd afgesloten op de kasseistroken van ParijsRoubaix en in het bekende velodrome van Roubaix.
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