Historie Deloitte in
Nederland
Deloitte Nederland kent een geschiedenis van vele fusies en overnames. Hieronder een
overzicht van de hoogtepunten uit onze geschiedenis.

1955 Nederlandse Accountants Maatschap
De Nederlandse Accountants Maatschap (NAM), opgericht in 1955, is historisch gezien de
belangrijke rechtsvoorganger van het huidige Deloitte in Nederland. In de jaren ’60 en ’70 groeit
de NAM in hoog tempo, met name door vele lokale fusies en overnames. Zo wordt een
uitgebreid landelijk netwerk van kantoren opgebouwd.

1986 TRN Groep
In 1981 wordt ook belastingadvies onderdeel van de snel groeiende organisatie, door een
samenwerking met Begheyn & Sneep. Er is dan ook al een kleine organisatie-adviestak actief.
Medio jaren tachtig verandert de naam in TRN Groep, om het belang van de internationale
verbintenis met het kantoor Touche Ross te verduidelijken.

1988 Fusie met de Tombe/Melse Groep
In 1988 volgt een fusie met de De Tombe / Melse Groep (TMG), eveneens een multidisciplinaire
organisatie, met circa 700 personeelsleden. De TRN Groep zelf heeft er op dat moment ruim
2000. De Tombe / Melse is ontstaan vanuit een oorspronkelijk in Leiden gestart
accountantskantoor, reeds opgericht in 1902.

1992 Deloitte & Touche
Als gevolg van een internationaal samengaan verandert de naam in 1992 in Deloitte & Touche.
De organisaties van Touche Ross International en Deloitte Haskins & Sells hebben dan een
wereldwijde verbintenis gerealiseerd, met als nieuwe naam Deloitte Touche Tohmatsu
International.

1998 Fusie met VB Groep
De grootste fusie uit de geschiedenis van de Nederlandse organisatie vindt plaats op 1 januari
1998, als Deloitte & Touche fuseert met de VB Groep, een op de overheids- en non-profitmarkt
gespecialiseerde accountants- en adviesorganisatie. De VB Groep heeft dan bijna 1400
medewerkers. Door de fusie zijn bij Deloitte & Touche dan 4800 mensen werkzaam. De

jaaromzet groeit vervolgens naar circa 780 miljoen gulden, om daarna binnen twee jaar door te
groeien naar boven het miljard. Een nieuwe fusie met de zelfstandige consultancy-organisatie
Bakkenist draagt daar ook in belangrijke mate aan bij.|

2002 Fusie met Andersen Nederland
Als Andersen Nederland zich op 1 juni 2002 bij de organisatie voegt, wordt Deloitte & Touche de
grootste accountants-adviesorganisatie in Nederland. Andersen brengt ongeveer 1200
medewerkers met zich mee. Deloitte & Touche is vanaf dit moment naast marktleider in het
midden- en kleinbedrijf en de public sector en ook in de markt voor grote en multinationale
cliënten één van de grootste accountants-adviesorganisaties.

2003 Deloitte
In het najaar van 2003 wordt de merknaam ingekort tot Deloitte, maar het blijft "member of
Deloitte Touche Tohmatsu". De organisatie heeft tegenwoordig 4.704 medewerkers (FY
2013/2013) en 19 kantoren door heel Nederland.
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