Deloitte Accountancy Comité

Deloitte Fiduciaire
bestuurt ook
Deloitte Fiduciaire is een omvangrijke onderneming
met veel verschillende disciplines. Om alles in goede
banen te leiden, hebben de partners van Deloitte
Fiduciaire een bestuurscomité samengesteld dat op
regelmatige basis samenkomt om de strategische
koers uit te stippelen en richting te geven aan ons
bedrijf. Via die cultuur van ontmoeten en overleggen
spelen we niet alleen vlotter in op de noden van
klanten, maar volgen we ook op de voet wat er intern
leeft onder onze medewerkers.
Ons groot klantenbestand zorgt ervoor dat Deloitte
Fiduciaire letterlijk van vele markten thuis is. Het is
duidelijk dat een bedrijf met elf kantoren verspreid
over België en meer dan 600 medewerkers zich niet
op automatische piloot laat besturen.

Het Deloitte Accountancy Comité
• Nikolaas Tahon, managing partner en lid van het
Executive Comité Deloitte België
• Sven Asselbergh, leader Deloitte Accounting & 		
Compliance Solutions
• Henk Hemelaere, leader Deloitte Fiduciaire
Tax & Legal Services
• Dominique Deliege, leader regio Wallonië-Brussel
• Luc de Werdt, leader regio Limburg-AntwerpenBrabant
• Marino Verhellen, leader regio West- en Oost-		
Vlaanderen en Talent partner
• Marc Vanroose, leader Finance en lid van
Supervisory Board Deloitte België

We willen u daarom de verschillende partners
van het Deloitte Accountancy Comité voorstellen
die zich dagelijks inzetten voor een energieke en
doordachte navigatie van Deloitte Fiduciaire én onze
gespecialiseerde diensten van Deloitte Accountancy &
Compliance Services. Met Deloitte ACS mikken we op
bedrijven die op hun weg naar expansie, flexibiliteit en
efficiëntie op zoek zijn naar de beste financiële experts,
van zuiver financiële administratie over controlling
tot treasury solutions en die op “uitleenbasis” tijdelijk
ingezet worden of die de Europese accountancy en
fiscale verplichtingen gecoördineerd verzekeren.
Een goed geoliede organisatie vergt immers krachtige
motoren om de continuïteit te blijven garanderen!
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