Het nieuwe Consilio zet in op innovatie in een
turbulente financiële wereld

‘Samenwerking geeft
nieuwe ondernemerskansen in Euregio’

< Ed Limpens
< Belinda Fens-Olislagers
< Marcel Coenen

Limpens & Partners uit Kerkrade en MAG Adviseurs uit Maastricht zijn officieel gefuseerd.
De nieuwe fusie-organisatie heet Consilio en wordt geleid door drie maten: Marcel Coenen,
Belinda Fens-Olislagers en Ed Limpens. Het nieuwe Consilio heeft vijftien adviseurs en
medewerkers op het gebied van (internationale) fiscaliteit, juridische advisering, accountancy en
administratie in huis. De samenwerking tussen Limpens & Partners en MAG Adviseurs levert niet
alleen synergie op, maar geeft ook nieuwe Euregionale kansen vanuit Maastricht én Kerkrade.

D

e Maastrichtse vestiging van Consilio ligt op een
steenworp van de Sint-Servaasbasiliek aan het sfeerrijke
Keizer Karelplein. MAG staat voor Mulder Advies
Groep, naar Guido Mulder de oprichter van het bedrijf. Mulder
besloot een half jaar geleden om de maatschap te verlaten, omdat
hij andere ambities had. Marcel Coenen is fiscalist en was onder
meer partner bij PWC. Sinds 2008 werkte hij voor MAG, FensOlislagers sloot zich in 2016 aan. Hij legt uit: “Belinda en ik zijn
als maten sterk in advies omtrent internationale fiscaliteit en
Guido stuurde met name onze accountancy en administratieve
tak aan.”

TOTAALADVIES
“Toen Guido Mulder besloot om ons te verlaten, hebben we
contact gezocht met Ed Limpens in Kerkrade. Ed Limpens is
22 jaar directeur van zijn gelijknamige bedrijf in Kerkrade.
Tevens is hij lid van de Raad voor Toezicht van de Nederlandse
Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). De Raad houdt
toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door
Accountant-Administratieconsulenten en registeraccountants. Ed
is kortom een echte zwaargewicht op het gebied van accountancy.
Als lid van het Register Belastingadviseurs is hij ook fiscaal
geschoold en gesprekspartner voor de klant. In de praktijk bleek
steeds duidelijker dat onze kantoren dezelfde ambities hebben en
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elkaar perfect aanvullen. Uiteindelijk was de klik en de synergie
tussen ons zelfs zo goed dat we nu samen verder gaan onder
Consilio. In totaal werken bij ons vijftien medewerkers. Nu
hebben we twee uitvalsbasissen en kunnen klanten, met name
uit het mkb, terecht voor een hoogwaardig financieel, juridisch
en fiscaal totaaladvies. Onze samenwerking geeft nieuwe kansen,
want Ed Limpens acquireert rond Kerkrade en zit in de buurt van
Duitsland en wij zitten op een steenworp van België.”

BETAAL NIET MEER DAN NODIG
Consilio is van oudsher gespecialiseerd in internationaal fiscaal
advies voor ondernemers en particulieren. Een voorbeeld is een
Nederlandse ondernemer die in Duitsland een filiaal wil gaan
openen. “We adviseren dan omtrent financiering, rechtsvorm en
fiscaliteit. Het probleem is dat je in Nederland alleen antwoord
krijgt op de Nederlandse vragen en in Duitsland alleen op de
Duitse. Het is de kunst om alle regels slim te verbinden, zodat
je bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting kunt optimaliseren.
Iedereen moet natuurlijk gewoon belasting betalen, maar
niemand wil graag te veel betalen. Bedrijven die we adviseren,
komen vaak met de vraag of we voor hen óók de boekhouding
kunnen verzorgen en de jaarrekening willen opstellen. Daarvoor
hebben we nu dus op twee locaties gespecialiseerde medewerkers
in dienst. Advisering van het mkb is een zeer breed vakgebied.

Ieder financieel adviesbureau doet aangiftes en verzorgt
jaarverslagen. Het is de kunst om als dienstverlener toegevoegde
waarde te hebben in termen van specialisaties en hoogstaande
kennis. We zijn een gespecialiseerde gesprekspartner voor
ondernemers bij hun wens tot (internationale) groei en
vernieuwing of overnamevraagstukken.”
In de nieuwe constellatie hebben de drie maten samen de
leiding over het bedrijf. Ze hebben tevens elk hun specialisaties:
accountancy (Limpens), business internationaal (Coenen) en
particulieren internationaal (Fens-Olislagers). Fens-Olislagers
studeerde sociale zekerheidswetenschappen en is tevens fiscalist.
Na managementervaring opgedaan te hebben bij onder meer
Nationale Nederlanden, EON en Rabobank werd ze in 2016 maat
bij Consilio. “We zijn een pure adviesorganisatie met maten die
elkaar qua kennis en competenties uitstekend aanvullen. Ikzelf
houd me graag bezig met hrm-aspecten, het organiseren van
het bedrijf in het algemeen, en adviseer particulieren die in het
buitenland gaan werken of wonen of juist vanuit het buitenland
naar Nederland komen. Door goed te adviseren kunnen we
voorkomen dat ze verstrikt raken in de complexiteit in de
regelgeving van twee landen.”

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
De drie maten van Consilio zetten expliciet in op innovatie, want
de financiële wereld is turbulent. Ze streven naar een proactieve
advisering op basis van cijfers die up-to-date zijn door een hoge
mate van geautomatiseerde dienstverlening. Een goed voorbeeld
van zo’n innovatie is de introductie van kunstmatige intelligentie
bij administratieve processen. Een zelflerend programma
herkent facturen en andere documenten en zet die volledig
geautomatiseerd in het juiste archief. Limpens: “Dat werkt
voortreffelijk, is accuraat en bespaart tijd. Ondernemers hebben
behoefte aan actuele cijfers. Uit cijfers van 2018 haal je in 2019
te weinig stuurinformatie. We hebben daarom tools waardoor je
met een klik op de knop als ondernemer zicht hebt op de meest
recente kengetallen en vergelijkingen kunt maken met vorige
perioden. Een ondernemer kan zo bijvoorbeeld meteen zien of
zijn personeelskosten de afgelopen maanden nog in verhouding
zijn met de omzet en hoe zijn marge zich ontwikkelt. Als er iets
niet helemaal goed loopt, is het wel zo handig dat je niet eerst een
half jaar of langer moet wachten voordat je kunt bijsturen. Naast
verdere innovatie kiezen we als Consilio expliciet voor nieuwe
ondernemerskansen in de Euregio. We hebben serieuze plannen
om in de nabije toekomst samen met adviseurs in Genk en Aken
een écht Euregionaal kantoor op te richten, bijvoorbeeld in de
vorm van een joint venture.” <<

consilio-loc.nl
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