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KPMG Eurometropool viert zijn eerste verjaardag! 
Na de informele samenwerking die eraan voorafging, werd op 17 juli 2015 de grensoverschrijdende joint venture 
KPMG Eurometropool samen met de collega’s in Lille formeel opgericht. Intussen mochten we onze eerste 
verjaardag vieren en kunnen we terugblikken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Zo hadden onze experten al heel wat vergaderingen met 
bedrijfsleiders in de Eurometropool regio in het kader van 
onze studie-enquête. Op 8 november aanstaande organiseren 
we de 9° editie van onze ‘Frans-Belgsiche Ateliers’ in het 
Notenhof in Kortrijk (vanaf nu zullen de ateliers afwisselend in 
Vlaanderen, Frankrijk en Henegouwen plaatsvinden). En ook 
onze deelname aan en ondersteuning van het Eurometropool 
golftornooi was een groot succes!

De uitbouw van Frans-Belgische 
expertenteams om cross-border 
analyses te maken en op basis 
hiervan een ‘one-stop’ advies te 
verlenen en te implementeren, 
waarbij we rekening houden 
met alle relevante Franse en 
Belgische elementen, stond en 
staat centraal. 

De focus ligt op een kwalitatieve en globale ondersteuning 
van de belangen van cliënten met grensoverschrijdende 
activiteiten. De uitbouw van onze Frans-Belgische 
complementariteit verloopt succesvol en synchroon met 
het advocatenkantoor K law dat investeert in juristen die in 
het Frans-Belgische ‘action team’ worden ingeschakeld om 
de communicatie en opvolging nog te verbeteren.

Een aantal typische voorbeelden van onze belangrijkste 
activiteiten van het afgelopen jaar waar we trots op zijn: advies 
en procesvoering rond handelshuur en grondverzet, organisatie 
en uitvoering van grensoverschrijdende fusies, het oprichten 
van Franse dochtervennootschappen in België en omgekeerd, 
alsook de begeleiding bij detachering van werknemers. We 
hebben ook heel wat groepen begeleid bij de inplanting over 

de grens: het bepalen van een vennootschapsstructuur mede 
met oog op fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke aspecten, 
vastgoedovereenkomsten, enzovoort. Tot slot, hielpen we 
ook bij oprichtingen van rechtspersonen aan de andere kant 
van de grens.

We zijn ervan overtuigd dat onze vernieuwende aanpak een 
meerwaarde is voor de ontwikkeling van de economische 
activiteiten in onze Eurometropool regio. Dit alles kunnen 
we echter alleen maar bereiken dankzij al onze experten die 
hier op een enthousiaste wijze aan meewerken, en in het 
bijzonder dankzij het uitstekende coördinatiewerk van Sylvie 
Thas, die voor u het centrale aanspreekpunt in de dagdagelijkse 
werking vormt.

We zullen uw vertrouwen niet beschamen!
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