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‘ Begeleidt je onderneming in 
Duitsland van oprichting tot 

opvolging ‘

HEISTERBORG INTERNATIONAL

ONDERNEMEN IN DE GRENSSTREEK

In Emsbüren is Heisterborg International gevestigd, specialist in fiscale en bedrijfseconomische 
advisering van middelgrote ondernemingen tot multinationals. Het jonge team van het adviesbureau 

ondersteunt en begeleidt Nederlandse bedrijven bij betreding van de Duitse markt. We spraken met de 
bedrijfsleiding, bestaande uit Jan Hartmann (consultant Internationaal belastingrecht),

Alexander Sanio (arbeids- en ondernemingsrecht), mr. Kristin Schenkel (vastgoed- en internationaal 
recht) en Pia Wolters (LL.M. belastingrecht).

TEKST: HELEEN KOMMERS  |  BEELD: JAN ADELAAR

Friesland tot Limburg, iedereen weet 
Heisterborg International te vinden. 
“We kennen het Duitse recht door en 
door en kunnen dat vertalen naar de 
Nederlandse ondernemer. Niet alleen 
vertalen in letterlijke zin, ook ‘vertalen’ 
naar de Nederlandse situatie: op welke 
punten verschilt de Duitse wet- en 
regelgeving van de Nederlandse? 

Maar ook: waar dien je rekening mee te 
houden als het gaat om bijvoorbeeld 
cultuurverschillen en omgangs-
vormen? Dat laat ons ieder jaar weer 
groeien, vooral door mond-tot-
mondreclame dus! Deze publicatie is 
dan ook een unicum”, lacht Kristin. 
“Het concept draagt zichzelf en onze 
beste reclame is onze kwaliteit.” 

COMPETITIEVE UURTARIEVEN
Heisterborg International onderscheidt 
zich niet alleen door haar kennis, 
kwaliteit en omvang, ook hanteert zij 
voor ieder specialisme hetzelfde 
uurtarief. Het tarief van een jurist is 
bijvoorbeeld hetzelfde als dat van een 
belastingadviseur. Daarmee plaatst 
Heisterborg International zich zeer 
competitief op de markt. 

ONDERSCHEIDEND 
Pia: “Als je als Nederlandse onder-
neming in Duitsland voet aan de grond 
wil krijgen, richt je vroeg of laat een 
GmbH op. Het is té onhandig om met 
een Nederlandse B.V. je zaken over de 
grens te doen, of het nu om belasting-
plicht of het leveren van een 
bankgarantie gaat. Wij richten die 
GmbH voor je op. Vaak op ons eigen 
adres, want klanten hebben nog niets 
concreets in Duitsland, behalve een 
vennootschap. Wij verzorgen de 

boekhouding, nemen samen met de 
klant de eerste werknemers aan, stellen 
de arbeidsovereenkomsten op en 
regelen de loonadministratie. 
Daarnaast begeleiden wij juridisch en 
fiscaal investeringsobjecten, bedrijfs-
aankoop of -verkoop, participaties, 
taxaties met fiscale achtergrond, 
financieringen, subsidieaanvragen, 
opvolgingsregelingen, juridische en 
fiscale toekomstplanning.”

Het is aan een bedrijf zelf of het deze 
zorg volledig uit handen wil blijven 
geven, of stapsgewijs zaken zelfstandig 
wil gaan uitvoeren en Heisterborg 
International ‘slechts’ als adviseur 
houdt. Bedenk alleen al dat wet- en 
regelgeving voortdurend aan 
verandering onderhevig is. Een immer 
up-to-date adviseur bespaart je veel 
uitzoekwerk. Alexander: “Wij maken 
het verschil voor je in bijvoorbeeld een 
Duitse procedure. 

Door onze uitstekende kennis van 
zowel de Nederlandse als de Duitse wet- 
en regelgeving zijn wij in staat om onze 
cliënten perfect voor te bereiden en 
komen wij altijd beslagen ten ijs. 

Niet alleen zijn al onze werknemers 
tweetalig, ook heeft iedereen aan beide 
zijden van de grens gewerkt.” Jan vult 
aan: “Verder krijgen onze medewerkers 
tweemaal per week les en moeten zij 
daarover tentamens afleggen. Ingegaan 
wordt op allerlei maatschappelijke en 
culturele onderwerpen en hiermee is 
Heisterborg International continu in 
ontwikkeling. We zijn gevestigd in 
Emsbüren, maar onze bedrijfsstructuur 
is Nederlands en we hebben veel 
Nederlandse werknemers.”   

Meer weten? Kijk op 
www.heisterborg-international.de/NL/

Dit team is niet alleen jong, maar ook 
innovatief en tweetalig. Met papieren 
dossiers werkt men niet, alles gaat 
digitaal en daarmee razendsnel en 
efficiënt. Heisterborg International 
biedt de gehele bandbreedte van 
dienstverlening aan, wat de efficiëntie 
nóg verder vergroot. Het kantoor 
opereert volledig autonoom, maar 
heeft nauwe banden met de 
Heisterborg Group. Hierdoor is er snel 
toegang tot een netwerk van zo’n 120 

experts, verdeeld over 5 vestigingen, 
met specialistische kennis rond 
bedrijfseconomische en 
bedrijfsadviserende vraagstukken. 
Heisterborg International richt zich als 
enige vestiging uitsluitend op 
Nederlandse cliënten. 

GROOTSTE SPELER GERICHT OP 
NEDERLANDSE CLIËNTEN
Het team van Heisterborg International 
bestaat uit 25 belastingadviseurs, 

accountants en juristen en is hiermee 
de grootste speler in de regio. 
Misschien zelfs van Nederland, van 

“  Het concept draagt 
zichzelf en onze beste 

reclame is onze 
kwaliteit. ”


