
OPTIMALISEER  
DE CASH-FLOW VAN UW  
ONDERZOEK & ONTWIKKELING 
IN BELGIË



BESTE ONDERNEMER,

Tijdens de corona- en lockdownmaatregelen zijn 

diverse (Belgische !) farmaceutische bedrijven naarstig 

op zoek gegaan naar “het” coronavaccin. Inmiddels 

zijn er reeds diverse vaccins in omloop welke enkel en 

alleen tot stand gekomen zijn door middel van intensief 

en kwalitatief “Onderzoek en Ontwikkeling” (O&O). 

Nogmaals is aangetoond dat België een aantrekkelijk 

O&O investeringsklimaat heeft, maar zoals u weet, O&O 

“vreet” cash… 

Welnu, de federale overheid en de regionale overheden 

(Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië) 

bieden bedrijven en investeerders een groot aantal 

fiscale incentives en subsidies aan voor activiteiten 

gerelateerd aan O&O en het beheer van intellectuele 

eigendomsrechten. 
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Voor een goed begrip: ook de kmo waarin (beperkte) O&O 

activiteiten aan de dag gelegd worden, kan een beroep 

doen op diverse incentives om zo de cash-flow van O&O te 

optimaliseren.

In functie van uw bedrijfsactiviteiten, zoals het ontwikkelen 

van nieuwe producten, processen, systemen, diensten, 

materialen of het verbeteren ervan, zijn volgende 

incentives beschikbaar:

Arrow-circle-right De 85% aftrek voor innovatie-inkomsten 

Arrow-circle-right De verhoogde O&O investeringsaftrek of het 

verhoogde O&O belastingkrediet 

Arrow-circle-right De 80% vrijstelling van BV doorstortingsplicht voor 

kwalificerende O&O medewerkers 

Arrow-circle-right Interessant PB regime voor inkomsten uit 

auteursrechten 

Arrow-circle-right Subsidies voor O&O en innovatieve projecten 

Wij gidsen u dan ook graag door de essentie van deze 
fiscale incentives en subsidies. 

Veel leesplezier!
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1. FISCALE MAATREGELEN 

1.1. AFTREK VOOR INNOVATIE-
INKOMSTEN

Waarom moet u dit overwegen? 
Dankzij de 85% aftrek voor innovatie-inkomsten 

kunnen kwalificerende inkomsten (incl. gerealiseerde 

meerwaarden) uit uw IP belast worden aan een  

effectieve vennootschapsbelasting (VenB) van ca. 4%.  

Uw vennootschap betaalt immers 25% (of 20%) VenB  

over 15% van de kwalificerende inkomsten. Indien u 

dat wenst, kan u daar een rulingovereenkomst met de 

Belgische fiscus over afsluiten. Een eerste gesprek kan 

anoniem gebeuren.

Voor wie? 
Alle vennootschappen (kmo of niet) onderworpen aan 

VenB in België en alle Belgische vaste inrichtingen van 

buitenlandse vennootschappen komen in aanmerking.  

Voor wat?
De intellectuele eigendomsrechten die hiervoor in 

aanmerking komen zijn:

Arrow-circle-right Een octrooi

Arrow-circle-right Aanvullend beschermingscertificaat

Arrow-circle-right Kwekersrechten

Arrow-circle-right Auteursrechtelijk beschermde software;

Arrow-circle-right Weesgeneesmiddelen

Arrow-circle-right Data- en/of marktexclusiviteit voor gewas-

beschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor 

menselijk of dierlijk gebruik.

Arrow-circle-right Procesinnovatie

Het is voldoende dat de belastingplichtige de economi-

sche gebruiksrechten heeft op de IP. Daarnaast 

moet software voorvloeien uit een onderzoeks- of 

ontwikkelingsproject of -programma om het ‘innoverend 

karakter’ te bewijzen. Hiervoor kan men een bindend 

advies aanvragen bij de Programmatorische Federale 

Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO). 

Wat maximaliseert uw innovatie-aftrek?
Arrow-circle-right Eigen O&O activiteiten in België  

Arrow-circle-right Uitbesteding van O&O activiteiten buiten de groep

Arrow-circle-right Beperkte onderliggende eigen O&O kosten t.o.v. de 

‘royalty’ inkomsten   

Wat beperkt uw innovatie-aftrek?
Arrow-circle-right Eigen O&O activiteiten buiten België via buitenlandse 

vaste inrichting  

Arrow-circle-right Uitbesteding van O&O activiteiten binnen de groep 

Nog enkele praktische aandachtspunten bij de 
berekening
Arrow-circle-right U kan de aftrek voor innovatie-inkomsten toepassen per 

type IP 

Arrow-circle-right Wanneer u de IP gebruikt voor eigen commerciële 

doeleinden kan u ook een marktconforme ‘royalty’ 

component uit uw omzet filteren en aldus van deze 

maatregel gebruikmaken

Arrow-circle-right Wanneer u de IP gebruikt om licenties te verstrekken, 

kwalificeert het ganse marktconforme  

‘royalty’ inkomen 
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Arrow-circle-right Enkel ‘netto-inkomsten’ komen in aanmerking.  

Met een track & trace systeem kan u de onderliggende 

O&O kosten opvolgen 

Arrow-circle-right Wie sinds 1/7/2016 O&O activiteiten uitvoert, maar de 

IP pas in een later boekjaar commercialiseert, zal in 

principe ook de zogenaamde ‘historische’ O&O kosten  

in kaart moeten brengen. 

Arrow-circle-right Wanneer u in een bepaald boekjaar onvoldoende 

belastbare basis heeft, kan u de niet-gebruikte innovatie-

aftrek onbeperkt overdragen naar volgende boekjaren 

Arrow-circle-right Vergeet de jaarlijkse bijlage bij uw VenB aangifte niet

Arrow-circle-right Wanneer u behoort tot een internationale groep wordt 

dit Belgisch belastingregime best ook even getoetst aan 

de fiscaliteit van de moedervennootschap 

Arrow-circle-right Let op bij de overdracht van IP middels bvb. een 

belastingvrije reorganisatie of bij een controlewijziging

Arrow-circle-right Auteursrechtelijk beschermde software behoeft geen 

aanvraagprocedure waardoor er direct een definitieve 

vrijstelling kan geclaimd worden

Arrow-circle-right  Voor de overige IP kan er reeds tijdens de 

aanvraagprocedure een tijdelijke innovatie-aftrek 

geclaimd worden

Arrow-circle-right Ook diensten (bv. SAAS) kunnen als kwalificerende 

inkomsten in aanmerking komen

Arrow-circle-right Naast een bindend advies inzake de 80% BV korting  

(zie hierna), is het aan te raden om ook een bindend 

advies aan te vragen bij BELSPO m.b.t. de toepassing  

van de innovatie-aftrek

Hieronder een eenvoudig voorbeeld ter verduidelijking:

Bruto innovatie-inkomen 400.000

O&O kostenaftrek - 100.000

Netto innovatie-inkomen 300.000

85%Innovatie-aftrek 255.000

Belastbaar inkomen 45.000

25% VenB - 11.250

Effectieve VenB kost 3,75 %

Netto inkomen na belasting 288.750

Check-circle Tip: optimaliseer uw belastbare basis door ook de 

verhoogde O&O investeringsaftrek toe te passen op 

de jaarlijkse fiscaal aftrekbare afschrijvingen van uw 

O&O investering ! Uw O&O investering van 100.000 

kan doorgaans op 3 jaar worden afgeschreven dankzij 

de investeringsaftrek, bespaart u 1.708 extra per jaar. 

Zelfs als uw onderneming fiscale verliezen heeft, 

kan dit bedrag cash ontvangen worden via het O&O 

belastingkrediet.
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1.2. O&O INVESTERINGSAFTREK OF O&O 
BELASTINGKREDIET

Waarom moet u dit overwegen? 
Dankzij de O&O investeringsaftrek geniet u van een extra 

(bvb. 20,5%) belastingaftrek bovenop de fiscaal aftrekbare 

afschrijvingen van uw O&O investering. Dankzij het O&O 

belastingkrediet kan u dan weer aan de fiscus een cash 

betaling vragen gelijk aan het VenB voordeel (momenteel 

25%) van de O&O investeringsaftrek, weliswaar na een 5 jaar 

wachtperiode.     

Voor wie?
Alle vennootschappen onderworpen aan VenB in België 

en alle Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse 

vennootschappen komen in aanmerking. De betrokken 

vennootschap hoeft geen kmo te zijn.

Welke O&O uitgaven komen in aanmerking? 
Arrow-circle-right Uitgaven m.b.t. nieuwe materiële en immateriële vaste 

activa die voor O&O doeleinden worden gebruikt 

Arrow-circle-right Ook wanneer deze uitgaven meteen in 

resultatenrekening (moeten) worden geboekt, kan fiscaal 

toch een activum worden gecreëerd om de uitgaven 

alsnog te laten kwalificeren 

Arrow-circle-right De resultaten van de O&O projecten mogen wel geen 

nadelig effect op het milieu hebben 

Arrow-circle-right U moet deze O&O projecten in België of in de EER 

uitvoeren 

Nog enkele praktische aandachtspunten  
Arrow-circle-right De keuze tussen de O&O investeringsaftrek of het O&O 

belastingkrediet is een loutere cash-flow overweging. De 

keuze is wel onherroepelijk en moet dus gefundeerd zijn

Arrow-circle-right U kan dit fiscaal voordeel toepassen op de 

aanschaffingswaarde (t.w. de eenmalige investeringsaftrek) 

of op de jaarlijkse fiscale afschrijving van de O&O 

investering (t.w. de gespreide investeringsaftrek) 

Arrow-circle-right Jaarlijks is een aanvraagformulier in te dienen bij de 

bevoegde instanties.  De regels verschillen licht in 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel: bekijk dus tijdig en 

zorgvuldig de formaliteiten. Mis geen deadlines  

Arrow-circle-right Wanneer u in een bepaald boekjaar onvoldoende 

belastbare basis heeft, kan u de niet-gebruikte aftrek of het 

niet-gebruikte krediet overdragen naar volgende boekjaren, 

weliswaar mogelijks binnen bepaalde wettelijke grenzen  

Arrow-circle-right Vergeet de jaarlijkse bijlage bij uw VenB aangifte niet

 Deze maatregel is te combineren met de andere 

beschreven fiscale maatregelen in België 

Voorbeeld 

Tot. O&O uitgaven (100.000)

0&0 investeringsaftrek 20.500

VenB aftrek (25%) 30.125

Cash voordeel dankzij fiscaal 
voordeel

5.125
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2. PERSOONSGEBONDEN STIMULI 

2.1. GEDEELTELIJKE 
VRIJSTELLING DOORSTORTING 
BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR 
ONDERZOEKERS

Waarom moet u dit overwegen? 
Dankzij deze gedeeltelijke (80%) vrijstelling van 

doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing 

(BV) m.b.t. de lonen van kwalificerende O&O 

medewerkers beschikt u als werkgever over extra 

cash-flow die u kan besteden. Deze maatregel 

heeft bovendien geen (negatieve) impact op de te 

betalen personenbelasting door de betrokken O&O 

medewerkers.       

Voor wie?
Alle vennootschappen onderworpen aan VenB 

in België en alle Belgische vaste inrichtingen 

van buitenlandse vennootschappen komen in 

aanmerking. De betrokken vennootschap hoeft geen 

kmo te zijn. Wanneer uw bedrijf jonger dan 10 jaar is 

en voldoet aan de kmo definitie, zijn de voorwaarden 

overigens soepeler en is het toepassingsgebied 

ruimer!   

Welke diploma’s komen in aanmerking?
Bezoldigingen betaald of toegekend aan 

onderzoekers die houder zijn van een master- of 
academisch bachelor-diploma of een gelijkwaardig 

diploma – voor de Vlaamse gemeenschap:

Arrow-circle-right Wetenschappen

Arrow-circle-right Toegepaste wetenschappen

Arrow-circle-right Toegepaste biologische wetenschappen

Arrow-circle-right Geneeskunde

Arrow-circle-right Diergeneeskunde

Arrow-circle-right Farmaceutische wetenschappen

Arrow-circle-right Biomedische wetenschappen

Arrow-circle-right Industriële wetenschappen en technologie

Arrow-circle-right Nautische wetenschappen

Arrow-circle-right Biotechniek

Arrow-circle-right Architectuur

Arrow-circle-right Productontwikkeling ANGLE-DOUBLE-RIGHT
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Bezoldigingen betaald of toegekend aan de 

onderzoekers die houder zijn van een professioneel 
bachelor-diploma of een gelijkwaardig diploma – voor 

de Vlaamse gemeenschap: 

Arrow-circle-right biotechniek;

Arrow-circle-right gezondheidszorg;

Arrow-circle-right industriële wetenschappen en technologie;

Arrow-circle-right nautische wetenschappen;

Arrow-circle-right handelswetenschappen en bedrijfskunde, evenwel 

beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn 

gericht op informatica en innovatie;

Ook voor Wallonië en Brussel bestaan er lijsten van 

kwalificerende diploma’s.  

Opgelet: ingeval van bachelor diploma’s is het totaal 

bedrag van de vrijstelling van doorstorting beperkt 

tot 25% (als de werkgever geen ‘kmo’ is) of 50% (als 

de werkgever een ‘kmo’ is) van de vrijstelling zoals 

toegepast m.b.t. master diploma’s.     

©2021 - WWW.MOORE.BE
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Nog enkele praktische aandachtspunten 
Arrow-circle-right Deze regelgeving geldt enkel voor O&O 

medewerkers in dienstverband en dus bv. niet voor 

bestuurders 

Arrow-circle-right Alvorens men toepassing kan maken van deze 

maatregel dient het O&O project aangemeld 

te worden bij de Programmatorische Federale 

Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO). 

De aanvrager moet dan o.m. aantonen dat het 

aangemeld project of programma fundamenteel 

of industrieel onderzoek dan wel experimentele 

ontwikkeling betreft 

Arrow-circle-right Deze aanmelding is een lichte administratieve 

formaliteit voor doorgaans ofwel uw HR 

medewerker, ofwel uw sociaal secretariaat 

Arrow-circle-right Deze aanmelding en koppeling van medewerkers 

aan de O&O projecten moeten wel jaarlijks up-to-

date gebracht worden 

Arrow-circle-right Documenteer ook zorgvuldig de O&O 

tijdsbesteding van de aangemelde O&O 

medewerkers als voorbereiding op vragen van de 

fiscus  

 Deze maatregel is te combineren met de andere 

beschreven fiscale maatregelen in België  

  Deze maatregel is te combineren met het fiscaal 

statuut van buitenlandse kaderleden in België 
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2.2. AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE 
RECHTEN

Waarom moet u dit overwegen? 
De Belgische wetgever heeft voorzien in een specifiek 

regime personenbelasting (PB) voor inkomsten 

behaald uit de cessie of concessie van auteursrechtelijk 

beschermde rechten. De essentie is dat tot een bedrag 

van ca. EUR 62.000 per kalenderjaar deze inkomsten 

niet als beroepsinkomsten worden behandeld, maar 

belast worden aan ongeveer 7,5% op de 1ste schijf van ca. 

EUR 17.000.          

Voor wie? 
Dit PB regime is beschikbaar voor iedere natuurlijke 

persoon die aan zijn werkgever of opdrachtgever 

tegen vergoeding de door die persoon gecreëerde 

auteursrechten of naburige rechten afstaat of 

in concessie geeft.  Dat is bvb. het geval voor 

programmeurs of voor wie andere kwalificerende 

innovatieve concepten tot stand brengt. Het maakt niet 

uit of die persoon werknemer, bestuurder, freelancer 

of aandeelhouder is. Die persoon mag ook via een 

managementvennootschap werken. Het concrete 

bedrag aan inkomsten uit auteursrechten wat voor deze 

PB regelgeving in aanmerking komt, is wel telkens op 

maat te definiëren conform bepaalde administratieve 

richtlijnen. 

Nog enkele praktische aandachtspunten 
Arrow-circle-right De werkgever of opdrachtgever moet de toegekende 

vergoeding op inkomstenfiche melden en deze tijdig 

indienen bij de fiscus 

Arrow-circle-right De tenlastegenomen vergoeding is een aftrekbare 

kost voor de werkgever of opdrachtgever 

Arrow-circle-right De genieter moet de inkomsten en de aan de bron 

ingehouden roerende voorheffing vermelden in zijn 

of haar PB aangifte 

Arrow-circle-right Geval per geval moet wel bekeken worden of er 

sociale zekerheid verschuldigd is 

Arrow-circle-right Geval per geval moet eveneens bekeken worden wat 

de juiste btw behandeling is 

Arrow-circle-right Genieter en schuldenaar van deze inkomsten moeten 

een schriftelijk opgesteld contract afgesloten hebben 

 Deze maatregel is te combineren met de andere 

beschreven fiscale maatregelen in België  

Vereenvoudigd voorbeeld  
(RSZ buiten beschouwing gelaten)

Ter illustratie vergelijken we hierna de PB afrekening van 

een standaard loon en een auteursrechtenvergoeding:

loon Auteursrechten 
vergoeding 

Inkomen op jaarbasis 25.000 25.000

PB (12.500) (2.187)

Netto bedrag 12.500 22.813

Effectieve PB 50% 8,75%
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3. SUBSIDIES VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 

Binnen België worden de verschillende subsidies 

ter ondersteuning van O&O regionaal beheerd en 

uitgedeeld. De verantwoordelijke instanties zijn 

VLAIO, SPW-recherche en Innoviris voor respectievelijk 

Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. De verschillende subsidies kunnen de vorm 

aannemen van subsidies (cash grants), terugvorderbare 

voorschotten of rentekortingen. Hoewel dergelijke 

subsidies zijn inbegrepen in de belastbare basis van 

een onderneming, zijn ze in principe vrijgesteld van 

vennootschapsbelasting. 

3.1. VLAANDEREN

Voor wie?
kmo’s als grote bedrijven komen in aanmerking om 

dergelijke projecten aan te vragen.

Voor wat?
De projecten kunnen verschillende technologische 

en niet-technologische doelstellingen en activiteiten 

omvatten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten. 

Daarnaast ondersteunt VLAIO ook onderzoek binnen 

de bedrijven door middel van de Baekeland-mandaten. 

De in aanmerking komende kosten zijn voornamelijk 

personeelskosten, overhead kosten (zoals deelname aan 

beurzen, aankoop soft-/hardware), onderaannemingen 

en grote investeringskosten.

Maatregel in detail?
Ontwikkelingsprojecten richten op de concrete 

realisatie van een innovatief idee (prototype 

ontwikkeling). Het zijn projecten die resulteren in 

de opbouw van nieuwe kennis en knowhow. Enkel 

projecten met een duidelijke business case die het 

marktpotentieel beschrijft en de concurrentiepositie 

van de onderneming versterkt (op relatief korte termijn) 

komen in aanmerking.

De steun die VLAIO toekent bedraagt 25%. Daarnaast 

worden eventuele toeslagen toegekend i.f.v. de omvang 

van de onderneming en bij substantiële samenwerking 

tussen twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens 

één kmo. Het totale steunpercentage is begrensd tot 

maximaal 50%.

Onderzoeksprojecten wworden gedefinieerd als 

projecten die gericht zijn op grensverleggend onderzoek 

met intrinsiek hoog risico. Dergelijke projecten richten 

zich op het opbouwen van nieuwe kennis, die op lange 

termijn de basis kan vormen voor de ontwikkeling van 

nieuwe of verbeterede producten, processen of diensten 

en die leiden tot groei van de onderneming.

Het basissteunpercentage bedraagt 50%. Daarnaast 

worden eventuele toeslagen toegekend i.f.v. de omvang 

van de onderneming en bij substantiële samenwerking 

tussen twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens 

één kmo. Het totale steunpercentage is begrensd tot 

maximaal 60%. ANGLE-DOUBLE-RIGHT
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BAEKELAND-MANDATEN

Voor wie?
Met Baekeland-mandaten wil VLAIO 

doctoraatswaardig onderzoek ondersteunen dat 

een economische finaliteit heeft en - in geval van 

succes - een meerwaarde biedt voor het betrokken 

bedrijf. Dit onderzoek is tegelijk gericht op een 

doctoraat dat voldoet aan de gangbare criteria 

voor doctoraatswaardig onderzoek. Een kandidaat-

mandataris dient een samenwerking met een bedrijf 

en een universitaire promotor uit te werken. Alle 

bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse 

Gewest kunnen een Baekeland-mandaat aanvragen.

Voor wat?
Het basissteunpercentage bedraagt 50%. Daarnaast 

worden eventuele toeslagen toegekend i.f.v. de omvang 

van de onderneming en bij substantiële samenwerking 

tussen twee onafhankelijke bedrijven, waarvan 

minstens één kmo.

3.2 WALLONIË

Voor het Waalse Gewest worden de subsidies beheerd 

door SPW-recherche. Voor het Waalse Gewest gelden er 

volgende specifieke subsidieprogramma’s: 

INDUSTRIEEL ONDERZOEK 

Deze maatregel ondersteunt gepland of kritisch 

onderzoek gericht op het verwerven van nieuwe kennis en 

vaardigheden voor het ontwikkelen van nieuwe producten, 

processen of diensten of voor het aanzienlijk verbeteren van 

bestaande producten, processen of diensten. Prototypes 

zijn echter uitgesloten. Het subsidiepercentage loopt op 

tot 80% van de in aanmerking komende kosten zoals 

personeelskosten, kosten voor instrumenten en apparatuur. 

EXPERIMENTELE ONTWIKKELING

Deze maatregel ondersteunt bedrijven in het 

verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van 

wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere 

relevante kennis voor het produceren van projecten of 

ontwerpen voor nieuwe of verbeterde producten, processen 

en diensten. Een bedrijf alleen kan enkel kiezen voor een 

terugvorderbaar voorschot. In het geval dat het project 

een consortium omvat van ten minste twee onafhankelijke 

bedrijven, kan het consortium kiezen tussen een subsidie of 

een terugvorderbaar voorschot. Het subsidiepercentage kan 

oplopen tot 70% van de in aanmerking komende kosten 

zoals personeelskosten, uitrustingsgoederen en 

onderaannemingen. 

ANGLE-DOUBLE-RIGHT

ANGLE-DOUBLE-RIGHT
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FIRST COMPANIES

Deze maatregel is van toepassing voor bedrijven die 

hun wetenschappelijk en technologisch potentieel 

wensen te versterken door het verwerven/trainen van 

jonge onderzoekers. Het doel is het realiseren van een 

stage bij een universiteit of erkend onderzoekscentrum. 

Deze instellingen hebben de kennis en apparatuur 

om nuttige informatie te verstrekken in een 

wetenschappelijk project voor het bedrijf. De opgedane 

kennis wordt door de onderzoeken geïntegreerd in 

de wetenschappelijke en technische projecten van 

het bedrijf. De subsidie bedraagt 30% voor GO’s en tot 

wel 70% voor kmo’s van het (gedeeltelijk) salaris van 

de onderzoeker wanneer het project gerelateerd is 

aan industrieel onderzoek. In geval van experimentele 

ontwikkeling, bedraagt de subsidie 25% voor GO’s en 

tot 45% voor kmo’s van het (gedeeltelijk) salaris van de 

onderzoekers. 

3.3. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 

de subsidies beheerd door Innoviris. Er bestaan 

verschillende maatregelen voor zowel GO’s als kmo’s 

voor O&O-activiteiten vergelijkbaar met de programma’s 

van het Vlaamse Gewest.  

3.4. EUROPESE COMMISSIE: HORIZON 
EUROPE

Horizon Europe bouwt voort op Horizon 2020 en 

wordt door de Europese Commissie gepresenteerd als 

“evolutie, niet revolutie”. Net als zijn voorganger kent 

Horizon Europe een structuur van drie pijlers (Excellent 

Science, Industrial Leaderschap en Societal Challenges). 

Ook behoudt het programma zijn focus op excellentie 

en impact.

Horizon Europe loopt van 2021 tot en met 2027. 

ANGLE-DOUBLE-RIGHT

Optimaliseer de cash-flow van 
uw onderzoek & ontwikkeling in België

http://www.moore.be


Moore Belgium is de grootste onafhankelijke accounting- 

en consulting dienstverlener in België met key centra 

in Antwerpen, Brussel, Gent en Hasselt, met kantoren 

in Shanghai en met verschillende lokale vestigingen in 

Vlaanderen. 

Als compagnon de route begeleiden we het groeitraject 

van kleine en middelgrote ondernemingen met 

diensten op het vlak van Accountancy, Audit, Business 

Analytics, Business Consulting, Corporate Finance, Interim 

Management en Tax & Legal Services. Als lid van Moore 

Global - één van de grootste accountancy- en consulting 

netwerken ter wereld – helpen we ook klanten in meer 

dan honderd landen met hun plannen in het buitenland.
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Kurt De Haen
Kurt.dehaen@moore.be

t +32 475 24 20 87

Dries Van Buggenhout
Dries.vanbuggenhout@moore.be

t +32 476 467 280

Bart Wyns
Bart.wyns@moore.be

t +32 472 18 84 13

Joachim Janssen
Joachim.Janssen@moore.be

t +32 2 204 41 30

Philippe Vandevoorde
Philippe.vandevoorde@moore.be

t +32 53 73 07 22

4. WAAROM KIEZEN VOOR MOORE

Ondernemerschap is de passie om vooruit te gaan en te 

groeien. Dankzij ons brede dienstenaanbod kunnen we 

onze klanten op verschillende gebieden ondersteunen, 

met ervaren partners en medewerkers die op dezelfde 

golflengte denken en werken. Mensen die door hun 

ervaring, persoonlijk contact, kennis en expertise 

langdurige relaties opbouwen. En die samen met klanten 

belangrijke beslissingen nemen, of die verschillende taken 

uit handen nemen zodat ze zich kunnen concentreren op 

wat het belangrijkst is. Want …

… Moore is er voor het grote werk én de kleine zaken 
die voor onze klanten het verschil maken.

WWW.MOORE.BE
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