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Al 100 jaar zijn wij een vertrouwd  gezicht bij vele 
ondernemingen in Nederland. En dat terwijl RSM pas in 2015 
één wereldwijd merk is geworden. Hoe dat kan, leest u in dit 
boekje.

In deze compacte gids ziet u waar wij voor staan, 
wat ons onderscheidt, wat onze kernwaarden (onze 
business principles) zijn en komt u  achter nog veel meer 
wetenswaardigheden. 

Kortom; het beantwoordt de vraag wat RSM bijzonder maakt 
als organisatie om mee samen te werken. Wij luisteren niet 
alleen, wij begrijpen u ook echt. 
Ervaar; The Power of Being Understood. 
 
Rudolf Winkenius  
Managing Partner RSM Netherlands

RSM, BETROKKEN SPARRINGPARTNER
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RSM IN NEDERLAND

Audit | Tax | Consulting 
RSM is dé adviseur op het gebied van audit, tax en consulting voor 
middelgrote organisaties en familiebedrijven op de nationale en 
internationale markt.

RSM WERELDWIJD

RSM is wereldwijd één van de snelst groeiende netwerken op het 
gebied van accountancy, belastingadvies en consulting advies in de 
wereld met een sterke focus op de Middle Market. Voor internationale 
dienstverlening in meer dan 120 landen maken wij gebruik van het 
RSM-netwerk, welke het 6e grootste ter wereld is.  
 
Wij stellen klanten in staat om vol vertrouwen de juiste beslissingen te 
nemen.   
Onze klanten, collega’s en de maatschappij ervaren ‘ The Power of 
Being Understood’ doordat wij verbinden, betrokken zijn en kennis & 
inzichten delen.

8 vestigingen

------------

600 medewerkers

------------
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ONZE VISIE ONZE MISSIE

“RSM is dé adviseur op het gebied van  
Audit, Tax en Consulting voor middelgrote 
organisaties en familiebedrijven op de 
nationale en internationale markt.”

“RSM stelt haar klanten in staat om vol 
vertrouwen de juiste beslissingen te nemen. 

Onze klanten, collega’s en de 
maatschappij ervaren ‘The Power of 
Being Understood’  doordat wij verbinden, 
betrokken zijn en kennis & inzichten delen.”



BUSINESS PRINCIPLES

Verbeteren van dienstverlening door investeren in vaktechniek, dat is 
de strijdkreet van ons Department of Professional Practices (PPD).

Vaktechniek is een belangrijke motor voor professionals om extra 
waarde toe te kunnen voegen en voor hun eigen ontwikkeling. 

Het vaktechnisch bureau heeft naast kwaliteitszorg ook een 
functioneel ondersteunend karakter, zowel op verslaggeving als op 
fiscaal gebied en op audit-gebied in een geïntegreerd audit-concept. 

Een koers naar een verdere professionalisering met een sterk 
onderscheidend vermogen in het MKB-segment. De kracht van de 
onderneming zit bij ons in de inhoud van de dienstverlening en het 
contact met de cliënt.

Het verbeteren van de kwaliteit en cultuur binnen het 
accountantsberoep krijgt veel aandacht vanuit de maatschappij, de 
politiek en vanuit de beroepsgroep zelf. RSM geeft kwaliteit altijd 
de hoogste prioriteit en beschouwt vaktechniek daarom ook als 
belangrijke peiler. Zo heeft RSM verscheidene medewerkers die 
doceren en lector zijn binnen een lectoraat en zodoende een grote 
bijdrage leveren aan de vaktechniek.

BUREAU VAKTECHNIEK



WAT ONS ONDERSCHEIDT

Wij gaan langdurige en persoonlijke relaties aan met 
onze klanten; wij luisteren niet alleen, wij begrijpen 
hen ook echt; The Power of Being Understood

Namens familie, aandeelhouders, PE-investeerders, 
bestuurders, managementteams en professionals. 
Het is ons doel om niet alleen een sparringpartner te 
zijn; wij leveren ook graag een substantiële bijdrage 
aan het succes van onze klanten.

Wij kennen de regio en staan dicht bij onze klanten, maar 
hebben als mkb georiënteerd bedrijf als enige een groot 
internationaal netwerk achter ons staan. 

Wij durven te challengen en gaan graag het gesprek 
aan om tot de juiste vragen en antwoorden te komen.

Onze open cultuur, betrokkenheid en het werken 
aan uitdagende projecten zorgen er voor dat 
medewerkers lang aan ons verbonden blijven en 
kunnen doorgroeien. 

Persoonlijk en 
betrokken

Internationaal 
verbonden en 
lokaal betrokken

RSM opereert als 
ondernemer voor 
ondernemers

Eigenzinnige 
sparringpartner

Oog voor onze 
medewerkers

KLANTENPORTFOLIO

RSM heeft een veelzijdig portfolio aan klanten.

Wij richten ons met name op familiebedrijven en de grotere  mkb- 
bedrijven, met nationale en internationale activiteiten.

Daarnaast bedienen wij ook Private Equity huizen, vermogende 
particulieren en Family Offices. 

Onze klanten bevinden zich in allerlei sectoren in Nederland, maar ook 
daarbuiten. 



ONZE DIENSTEN: AUDIT & ASSURANCE

Beoordelen jaarrekening
Wij beoordelen de cijfers, brengen de 
bedrijfsprocessen in kaart en geven aan 
waar nog verbetering nodig is om in de 
toekomst controle van de jaarrekening 
mogelijk te maken. 

IT Audit 
Wij helpen u graag bij het optimaliseren 
van de kansen en het minimaliseren van 
de risico’s die uw IT-systemen met zich 
meebrengen. 

Bijzondere onderzoeken
Onze onderzoeken zijn altijd 
maatwerk. U kunt ons bijvoorbeeld 
inschakelen voor: onderzoek ten 
behoeve van een financierings-
aanvraag,  royaltyafrekeningen of 
subsidieafrekeningen. 

Controle jaarrekening
RSM is gespecialiseerd in de controle 
van jaarrekeningen van het grotere 
middenbedrijf en het private 
grootbedrijf. We controleren niet 
alleen, maar geven ook advies. 

Controle subsidieverantwoording
Heeft u een subsidie ontvangen? 
RSM helpt u met de subsidie-
verantwoording die veelal vereist is. 

SOx-controles
Onderdeel van een Amerikaans beurs-
genoteerd bedrijf? Dan bent u vaak 
verplicht om een SOx-controle uit te 
voeren. Schakel ons in als controlerend 
accountant voor SOx-controles of als 
SOx-adviseur bij implementatie en 
testen.

ACCOUNTANCY & BEDRIJFSADVIES

Jaarrekeningen en rapportages
Wij zorgen dat u aan al uw verplichtingen voldoet, en misschien 
nog wel belangrijker: u kunt de jaarrekening ook gebruiken als 
basis voor gesprekken over groeiplannen, financiering, risico’s 
of strategische herformuleringen. Wij sparren daar graag met u 
over en voorzien u indien gewenst ook graag van tussentijdse 
verslagen, dashboards en andere (management)rapportages. 

Financiële advisering
Wij sparren graag met u over de optimale inrichting en 
verdere automatisering van uw administratie, de beste 
financieringsmogelijkheden en over uw toekomststrategie.
• Administratieve organisatie & interne beheersing
• Financieringen
• Optimaliseren van de administratie

Financiële administratie
Behalve meer ruimte om op uw kernactiviteiten te focussen, 
heeft het (deels) uitbesteden van uw financiële administratie 
en kiezen voor automatisering of detachering nog meer 
voordelen. Kennis en kunde inhuren op het moment dat 
het echt nodig is met altijd up-to-date kennis van wet- en 
regelgeving.



ONZE DIENSTEN: TAX

RSM levert kwalitatief hoogwaardig fiscaal advies.  Zowel op nationaal 
als internationaal niveau zijn wij op een proactieve en directe wijze 
betrokken bij het succes van onze cliënten.

• Aangifte vennootschapsbelasting
• Begeleiding aan- en 

verkooptransacties en fusies
• Begeleiding belastingcontrole en 

horizontaal toezicht
• Internationale advisering en 

transfer pricing
• Optimaliseren fiscale positie  en 

structuur

• Aangifte omzetbelasting
• Omzetbelastingadvies en  

btw-scan
• Begeleiding btw-

belastingcontrole
• EU btw-registraties
• EU btw-teruggaafverzoeken

RSM is zeer ervaren in het adviseren 
over en opstellen van de stukken voor 
de vennootschapsbelasting. Dankzij 
onze persoonlijke benadering leren 
wij uw bedrijf door en door kennen en 
kunnen wij u altijd op maat adviseren en 
begeleiden.

De aangifte omzetbelasting, beter bekend 
als de btw-aangifte, kan eenvoudig zijn als 
uw bedrijf alleen in Nederland gevestigd is 
en belastbare inkomsten geniet. Maar als 
dit niet het geval is dan wordt een btw-
aangifte complexer. De fiscale specialisten 
van RSM staan u bij in elk land waarin u 
omzet realiseert.

Advies 
vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

TAX

• Loonbelastingadvies en 
loonbelastingcheck

• Personeels- en 
salarisadministratie

• Begeleiding belastingcontrole en 
horizontaal toezicht

• Aandelenparticipatie personeel

• Familiebedrijven
• Family Governance
• Belastingaangiften
• Erfbelasting
• Estate Planning

Als werkgever met personeel krijgt u 
op veel vlakken te maken met fiscaliteit 
als het gaat om het belonen van 
werknemers in binnen- en buitenland. 
Wij kunnen u op alle fronten bijstaan, 
dankzij ons uitgebreide internationale 
netwerk. Voor een goed advies en de 
juiste belastingafdracht in elk land.

Bij RSM hebben we de juiste kennis in 
huis om u in alle fasen van het leven 
goed te adviseren over de fiscaal meest 
voordelige manier om uw belangen en 
vermogens te structureren, die aansluit 
bij uw persoonlijke wensen. 

Personeel en fiscaliteit Private Client Services



ONZE DIENSTEN: CONSULTING

• Fusie roadmap
• Verkenningsonderzoek
• Fusiebesluit / LOI

Fusiebegeleiding

Transaction Services

• Financial due diligence
• Vendor transaction
  services
• Buy- & sell-side support

• Structuring financial
 needs
• Assist in refinancing
• Capex financing
• M&A financing

Debt advisory

• Tax due diligence
• Provide SPA impact
• Re(structuring)

M&A Tax

• Financial valuations
• Financial modelling

• Purchase price allocation

Valuations

• Buy-side support
• Sell-side support
• Strategy development

Corporate Finance

M&A Services
RSM biedt een volledige reeks geïntegreerde, hoogwaardige M&A-
diensten.

CONSULTING

Business Consulting
De business consultants van RSM hebben stuk voor stuk jarenlange 
ervaring in het ondersteunen van bedrijven bij hun internationale 
vraagstukken.

Wij ondersteunen u en uw organisatie 
vanuit een totaalvisie, om de interne 
governance, het risicomanagement en 
de bedrijfscultuur goed op elkaar te laten 
aansluiten.

We helpen uw organisatie bij het 
achterhalen, beoordelen en beheersen 
van integriteitsrisico’s en het 
beheersbaar maken van de resterende 
risico’s op basis van de gedefinieerde 
risicobereidheid.

Wij helpen internationaal opererende 
bedrijven met het ontwerpen, herijken 
of herformuleren van hun business 
strategie en organisatiemodellen. 

Wij geven advies en oplossingen om 
uw aanlever- en distributieketen te 
optimaliseren met specialisaties als: 
Douane & logistiek advies, btw, transfer 
pricing en international trade compliance.

Wij bieden praktisch hanteerbare 
inzichten en denken mee over 
uitvoerbare oplossingen
• Trendanalyses
• Duurzaamheidsstrategieën
• Impact reporting

Wij ontzorgen u op het gebied van:
• Wereldwijde compliance 

verplichtingen
• Tijdelijke financiële expertise 

Wij helpen uw data te gebruiken om uw 
bedrijf nog veiliger of compliant te maken
• IT strategie
• Software Selectie
• Netsuite

Corporate Governance & Culture

Strategy Consulting Outsourcing

Technology Consulting

Sustainability Consulting

Supply Chain Consulting

Risk & Compliance



ONZE DIENSTEN: OVERIG

Naast ideeën & inzichten en nieuwsartikelen heeft RSM ook een 
aantal thema’s en bureaus, oftewel desks voor haar nationale en 
internationale advisering.

WIJ LUISTEREN NIET ALLEEN,
WIJ BEGRIJPEN U OOK ECHT



VESTIGINGEN

Toermalijnstraat 9 
1812 RL Alkmaar
T 072 – 541 11 11 

Bekkerweg 10
6417 BW Heerlen
T 045 - 405 55 55

Parklaan 34 
5613 BE Eindhoven
T 040 – 295 00 15

Mt. Lincolnweg 40
1033 SN Amsterdam
T 020 - 635 20 00 

Mercuriusplein 9
2132 HA Hoofddorp
T 023 – 530 04 00 

VESTIGINGEN

Gubbelstraat 2a
6211 CE Maastricht
T 045 – 405 55 55

Oorsprongpark 12 
3581 ET Utrecht
T 030 – 231 73 44 

Jacques Dutilhweg 471a
3065 GL Rotterdam
T 010 – 455 41 00

Op afspraak:



RSM NYENRODE INITIATIEF

Het RNI, RSM Nyenrode Initiatief, is een samenwerking tussen 
Nyenrode Business University en RSM. Deze samenwerking richt zich 
voornamelijk op fiscale, financiële en accountancy advisering voor 
het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven, bedrijfsoverdrach ten en 
(internationaal) vastgoed. 

Het RNI is onderverdeeld in drie hoofdonderdelen:

De leerstoel 
‘Familiebedrijven en 
bedrijfsoverdracht’

Onder leiding van 
prof. dr. Roberto Flören 

worden praktisch 
toepasbare onderzoeken 

op het gebied van 
familiebedrijven in 

Nederland uitgevoerd. 

Daarnaast worden 
er bijeenkomsten, 

presentaties en Round 
Tables Sessions 

georganiseerd voor 
klanten en medewerkers.

(interne) Educatie

Het RNI stimuleert 
professionals van RSM 

om in een constant 
(bij)scholingstraject 

de praktijk aan de 
wetenschap te 

toetsen en opent voor 
studenten de deur tot de 

professionele wereld. 

Kennis vergaren maar 
vooral overbrengen, 

toepassen en inzetten 
om doelen te bereiken: 
dat kenmerkt de ware 

professional. 

Vastgoed

Het onderdeel ‘Vastgoed’ 
behelst een reeks aan 

initiatieven op het gebied 
van (internationaal) 

vastgoed. 

Vanuit Nyenrode is prof. 
dr. Tom Berkhout nauw 

betrokken en initieert 
het RNI onder andere de  
European Real EstateTax 

Guide.

RSM FOUNDATION

De RSM NL Foundation is opgezet dóór en vóór de medewerkers. 
Het doel is om hiermee onze maatschappelijke betrokkenheid te 
bevorderen door onze professionele kwaliteiten in te zetten.

Concreet betekent deze maatschappelijke betrokkenheid dat 
iedere RSM medewerker een dag in het jaar kan besteden aan 
vrijwilligerswerk bij een initiatief naar keuze.

Daarnaast ondersteunen wij JINC met het concept ‘Baas van morgen’. 
JINC zet zich in voor kinderen die opgroeien in een suboptimale 
omgeving en zorgt er voor dat hun achtergrond niet hun toekomst 
bepaalt. 





WIST U DAT?

2004: Niehe Lancée gaat internationale samenwerking aan 
met RSM
2006: Samenwerking 3 RSM kantoren in Nederland: RSM Niehe 
Lancée in Noord Holland, RSM Kooij + Partners in Utrecht en 
RSM Wehrens, Mennen & De Vries in Brabant en Limburg
2011: Integratie RSM Tempelman, Rotterdam

RSM heeft wel 100 jaar 
historie in Nederland!

Hier vindt u enkele 
highlights van deze rijke 
geschiedenis.

Sinds 2015 is RSM 
wereldwijd éen naam en 
sinds 2019 spreken we 
van één RSM in 
Nederland

1973: Fiscale praktijk werd 
ondergebracht in aparte 
maatschap: Timmers, Lancée & Co. 
1976: Fusie met Verduyn & co met 
toetreding van Rob Niehe

1922: Oprichting P.C. Stol in 
Haarlem
1945: Oprichting Kooij + Partners, 
Utrecht
1951: Overname P.C. Stol door 
Henk Hendriks te Haarlem

1982: Oprichting Brouwer & Oudhof
1989: Tot standkoming van Niehe Lancée cs. 
1990: Integratie van Brouwer & Oudhof in Niehe Lancée
1991: Oprichting Wehrens Mennen de Vries in het Zuiden

2015: Eén RSM wereldwijd
2019: Fusie van Noord en Zuid tot éen RSM in Nederland

WIST U DAT?

Alle personen op de foto’s die wij gebruiken zijn werkzaam op een van 
de RSM-kantoren wereldwijd. 



WAAROM RSM?

Wij luisteren niet alleen naar onze klanten; we begrijpen ze ook 
echt 

Wij hechten aan langdurige relaties met onze klanten en 
medewerkers

Wij zijn internationaal verbonden en lokaal betrokken

Wij bieden toegevoegde waarde

Wij zijn 3 jaar op rij uitgeroepen tot beste Accountantsorganisatie 
door MT1000

Wij zijn ambitieus en vernieuwend; wij willen het morgen beter 
doen dan vandaag

Met meer dan 100 jaar ervaring zijn wij een solide, 
verantwoordelijke en professionele partij

Wij zijn eigenzinnige sparringpartners

Wij werken pro-actief en pragmatisch en met veel senior 
betrokkenheid

Wij hebben relevante kennis over uw sector



VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

U kunt RSM volgen op social media voor updates over onze 
dienstverlening, thought leadership en leuke berichten over onze 
medewerkers.

RSM nlRSM_nlRSM nl

FUNGEERT ALS ADVISEUR, 
DENKT ALS ONDERNEMER



www.rsmnl.com

De in deze brochure opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op 
de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de 
totstandkoming van dit nieuwsbericht de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet 
garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in 
de toekomst zal blijven.  Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder 
adequate professionele advisering. RSM Netherlands Holding N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Oktober 2022
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