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Wat kunnen wij voor u doen?
VDV consultants is een gespecialiseerd accountantskantoor gevestigd in het centrum van Antwerpen. Wij 
richten ons hoofdzakelijk tot ondernemers en vrije beroepen. We adviseren en ondersteunen u, zodanig dat 
u zich als ondernemer kunt concentreren op uw core business en de uitbouw van uw vermogen.Vaak stellen 
we vast dat u als ondernemer veel tijd en energie dient te spenderen aan administratieve, boekhoudkundige, 
fiscale en juridische formaliteiten. Tevens zijn de fiscale en andere wetten en regels erg complex geworden. 
In dit kluwen wijzen wij u de weg als ervaren partner. Meer nog, wij zorgen ervoor dat wij “uw partner tot 
succes” zijn.

Onze doelgroep zijn o.a. de KMO’s, vrije beroepen, actieve en passieve holdings, patrimonium- en 
vastgoedvennootschappen, filialen van buitenlandse ondernemingen, managementvennootschappen, 
VZW’s en de private stichtingen.

Enkele mijlpalen
1972 Jos Van der Steen, bedrijfsrevisor lid van het IBR, wordt vennoot in het kantoor Aldeweireldt-  
 Van der Steen, wat na meerdere overnames en fusies leidde tot het huidige Deloitte.

1990 Jos Van der Steen richt Van der Steen & Partners op, wat later de groep Grant Thornton werd.
 
 Marc Van Gysel, IAB accountant/belastingconsulent richt Accountantskantoor Marc Van   
 Gysel, afgekort AMVG, op.

2004 Jos Van der Steen, founding partner van Grant Thornton, start het Antwerps Kantoor voor Advies  
             en Management, afgekort AKAM.

2010 Kris Diels, IAB accountant/belastingconsulent, richt Kris Diels Accountancy & Tax op.

2012 AMVG, AKAM en Kris Diels Accountancy & Tax bundelen hun krachten en gaan verder onder   
 de gezamenlijke naam VDV consultants.
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Onze troeven
Persoonlijke aanpak

Uw dossier wordt begeleid door een team van specialisten onder de leiding van een vennoot. Een vaste 
contactpersoon is voor VDV consultants van essentieel belang en een belangrijke bouwsteen tot een duurzame 
relatie.

Kwaliteit komt op de eerste plaats

VDV consultants staat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, waarbij U als klant geadviseerd wordt door 
mensen die handelen met kennis van zaken. VDV consultants is tevens erkend door het Instituut van de 
Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en bezit een ISO 9001 erkenning.

Beroepsbekwaamheid

De zaakvoerders van VDV consultants zijn reeds jaren lid van het IAB. Het IAB waakt er over dat hun leden 
zich op regelmatige tijdstippen bijscholen. De zaakvoerders van VDV consultants zorgen er op hun beurt voor 
dat hun medewerkers zich bijscholen zodat ook zij up-to-date blijven van de vigerende wetgeving.

Modern & toekomst

Technologieën evolueren op heden bijzonder snel. VDV consultants gaat er prat op dat zij deze technologieën 
op de voet volgt. Wij kijken niet enkel naar historische cijfers, doch ook naar de toekomst. Wij maken uw 
rapportering tot een instrument op maat.

Sterk netwerk

VDV consultants kan putten uit een ijzersterk en gedreven netwerk in binnen- en buitenland. Voor elke 
specialisatie kunnen we beroep doen op een professionele relatie.



Onze disciplines
Accountants

“De raad van uw accountant is goud waard.” 
Nu investeren of wachten, kopen of verkopen, keuzes moeten gemaakt worden. Uw accountant geeft u raad 
en analyseert uw behoefte. Hij gidst u door een kluwen van fiscale en andere wetten en regels. Volgende 
werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren:

• Advies en begeleiding inzake accountancy
• Administratieve bijstand op maat op het vlak van boekhoudwetgeving, BTW en directe belastingen
• Opzetten en nazicht van de algemene en analytische boekhouding
• BTW-aangifte en jaarlijkse BTW-listing
• Reconciliatie van grootboekrekeningen
• Maandafsluitingen en –rapportage
• Opmaken van boordtabellen
• Opstellen van budgetten en forecasts
• Opmaken van de interne en externe jaarrekening
• Opstellen van waarderingregels
• Opmaken van de nodige verslagen
• Ondersteuning van boekhouding, accounting en rapportering

Belastingconsulenten

De fiscale wetgeving wordt met de dag complexer. Om u veilig door dit kluwen te loodsen kunnen wij 
volgende activiteiten voor u behartigen:

• Advies inzake BTW en directe belastingen
• Bijstand bij fiscale controles
• Indienen en opvolgen van bezwaarschriften
• Communicatie met de fiscus
• Fiscale optimalisatie en BTW-administratie
• Opmaken en afhandeling van fiscale aangiftes (personenbelasting,
• vennootschapbelasting, rechtspersonenbelasting)
• Bijstand bij het vervullen van alle fiscale verplichtingen
• Vertegenwoordiging van de belastingplichtige
• Vervullen van alle fiscale formaliteiten
• Successie- en schenkingsrechten
• Assistentie bij rulingaanvragen
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Ondernemingsadviseurs

VDV consultants is goed geplaatst om u te adviseren in uw bedrijfsvoering. Jarenlange ervaring in een 
multidisciplinair vakgebied staan garant voor de nodige know-how. Wij kunnen u adviseren in volgende 
vakgebieden:

• Starters
• Oprichting vennootschap
• Stopzetting van uw onderneming, vereffening
• Bezoldigingstechnieken
• Pensioenvorming
• Waarderingen van uw vennootschap
• Financieringsaanvragen
• Investeringsprojecten
• Rapporteringstechnieken

Boekhouding

Het voeren van de boekhouding kan gebeuren op volgende manieren:

• U doet uw boekhouding volledig zelf en VDV consultants komt deze periodiek nazien, stelt de aangiftes 
op en verzorgt de volledige jaarafsluiting.

• Wij doen voor u de boekhouding. Dit kan gebeuren bij ons of bij u op kantoor.
• Via een online boekhoudprogramma voert u zelf de boekhouding.

Voor vennootschappen en stichtingen met een beperkte administratie voeren wij de volledige boekhouding bij 
ons op kantoor. Dit doen wij onder andere voor holdings, management- en patrimoniumvennootschappen, 
private stichtingen en VZW’s, maar ook voor binnen- en buitenlandse handelsvennootschappen.

Wij geven er toch de voorkeur aan om de boekhouding in huis te houden. Dit heeft voor u het voordeel dat 
uw boekhouding een werkinstrument wordt, nl. het raadplegen van openstaande saldi van bv. uw klanten, 
automatisch betalingsverkeer naar uw leveranciers of het maken van verkoopfacturen.

Voor de grote vennootschappen en stichtingen kunnen wij de volledige boekhouding verzorgen. Onze 
medewerkers zullen dit bij u ter plaatse doen, via uw of onze software of een online boekhoudsysteem. Deze 
bijstand kan van tijdelijke aard zijn doch ook op structurele basis.
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Jos Van der Steen is licentiaat Handels-en Financiële weten-
schappen, behaald aan de Sint Ignatius Handelshogeschool thans 
U.I.A. faculteit TEW (Toegepaste Economische Wetenschappen). 
Jos behaalde eveneens het diploma van Aggregaat Middelbaar 
Onderwijs en was jaren lesgever in het avondonderwijs. Hij was 
jaren actief als bedrijfsrevisor erkend door het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren België en Luxemburg. Tevens werd hij erkend 
als bankrevisor door de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) voor zowel België als Luxemburg. Jos startte 
zijn carrière als vennoot bij Aldeweireldt dat door overnames en fusies 
doorgroeide tot de Belgische vertegenwoordiger van thans Deloitte. 
In 1990 ontstond Van der Steen & Partners dat later associeerde 
met PKF International. In juni 2004, nam hij na een carrière van 
meer dan 32 jaar, afscheid van het bedrijfsrevisoraat om zich thans 
toe te leggen op de begeleiding van KMO’s, consulting, financiële- 
en vermogensplanning, waarderingen van vennootschappen en 
vereffeningen van vennootschappen.
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Kris Diels is bachelor Accountancy - Fiscaliteit aangevuld met fiscale- 
en rechtsopleidingen bij de Belgische Kamer voor Rekenplichtigen 
te Antwerpen en de Fiscale Hogeschool te Brussel. Kris is tevens 
sinds juli 2007 erkend door het Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsulenten als accountant en belastingconsulent. Hij is 
sinds 2001 actief in het beroep en heeft gewerkt bij gerenommeerde 
accountantskantoren waar hij kennis en relevante ervaring opdeed. 
Hij kent als geen ander de huidige wetgeving en volgt elke ontwikkeling 
hieromtrent op de voet. Zijn specialisatie betreft groepsstructuren, 
moeder-dochter vennootschappen en groepsrapporteringen.

kris.diels@vdvconsultants.be

Uw contactpersonen

jos.van.der.steen@vdvconsultants.be
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marc.van.gysel@vdvconsultants.be

Als bachelor Accountancy, specialiseerde Marc Van Gysel zich 
verder in fiscaliteit aan het IVEKO te Antwerpen en in accountancy 
aan de ESHAL Management School te Brussel. Naast zijn erkenning 
als externe accountant en belastingconsultant door het Instituut van 
de Accountants en de Belastingconsulenten respectievelijk in 1994 
en 2002 voert hij regelmatig opdrachten uit voor de rechtbank. 
Door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen werd hij erkend 
als commissaris inzake opschorting. In 2006 bekwam hij de titel van 
Laureaat van de arbeid in de sector van boekhoudkundige en fiscale 
beroepen. Onlangs mocht hij de titel van “Meester in het beroep” in 
ontvangst nemen. Hij werd door de Minister erkend als deskundige 
voor Reprobel.




