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HELLO! 



• Ondanks de steeds verdergaande Europeanisering, vormen de 
landsgrenzen vaak nog een barrière, bijvoorbeeld wanneer het 
gaat om werken in het buitenland. 

 

• Veel mensen richten zich daarom nog enkel op hun eigen land 
wanneer het gaat om carrièreperspectieven, wat vaak een 
behoorlijke reistijd kan betekenen of een beperking van je 
groeimogelijkheden. 
 

• Er zijn vlakbij, net over de grens in Nederland en in België, 
legio leuke en uitdagende vacatures. Wij zetten ons in om de 
barrière die de landsgrens vormt op te heffen en het voor 
toekomstige grensarbeiders vanzelfsprekend(er) te maken om 
in Nederland of in België te werken 

 

 



Hiertoe bieden wij de volgende services aan: 
  
• Informatieverschaffing over de gevolgen van werken over de 
grens in België en  Nederland; 

• Het maken van een bruto-netto berekening op basis van 
persoonlijke gegevens en het aanbod van de nieuwe werkgever; 

• Het maken van een proforma inkomstenbelastingaangifte van 
het lopende jaar en het eerstvolgende jaar; 

• Het faciliteren van een adviesgesprek van één uur met een 
belastingadviseur die kennis heeft van alle aspecten van 
grensoverschrijdende arbeid; 

• Het verzorgen van de eerste belastingaangifte van de 
kandidaat. 

Dit allemaal via een lokaal Accountantskantoor 
 

 



Hiertoe bieden wij de volgende services aan: 
  
• Om ervoor te zorgen dat de informatie juist is en voldoet aan 
wet- en regelgeving in België en Nederland, wordt dit 
ondersteund door Accountants- en Belastingadviseurs Koenen & 
Co. 

• Neem bij vragen contact op met ons, want wij geven graag 
vrijblijvend toelichting op deze service.  

• Wil jij meer weten over de mogelijkheden om in Nederland te 
werken?  

• Zend ons uw CV. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact 
met je op 
 



An obstacle is what you 
see when you take of your 
eyes of your goals!!! 



THANK YOU 


