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Slooten van den Bogaart

‘BEVESTIGING DAT ONZE KLANTEN
BIJ EEN GOED KANTOOR ZITTEN’
Met een staat van dienst van meer
dan vijftien jaar mag accountantskantoor Slooten van den Bogaart
gevoeglijk tot de ‘gevestigde orde’
gerekend worden. Maar het kantoor rond Remco van Slooten en
Eric van den Bogaart ziet dat zelf
toch anders. Wil het allemaal ook
net even ánders doen. Het zijn de
twee unieke karakters van de
fiscaal jurist en van de accountant
die het plaatje vormen. En dat het
elfkoppige kantoor de boel netjes
op orde heeft, blijkt wel uit de keurige voldoende die werd gescoord
na afloop van de toetsing van het
Cuijkse kantoor – de medewerkers
én de dossiers – door de Koninklijke
Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants (NBA).

Het team van Slooten van den Bogaart: ‘mooie prestatie neergezet’.

In een goed accountantskantoor is ‘het

tingdienst en de bankenwereld het juiste

beheersing en van de borging van een

totaal’ van het aantal medewerkers meer

signaal afgeven.”

beheerste en integere bedrijfsvoering.

dan de som der delen. Accountant Eric

“Want tegenwoordig is een dergelijke

Ook moet duidelijk zijn hoe de werkwijze

van den Bogaart en fiscaal jurist Remco

toetsing een zware toets, waarbij twee

is bij het aanvaarden van opdrachten en

van Slooten vullen elkaar aan. En, hoewel

externe accountants onze dossiers en

het continueren daarvan, mede gelet op

het uit de mond van een accountant wat

werkwijzen komen toetsen”, weet Remco

de Wet ter voorkoming van witwassen en

vreemd mag klinken – één plus één is in

van Slooten. “Dat deze test tegenwoordig

financieren van terrorisme (Wwft).

dit geval: drie. Klanten doen er hun voor-

zo streng is, komt door de vele boekhoud-

Van elk accountantskantoor wordt

deel mee. “De mooie score die we behaal-

schandalen in het verleden (veroorzaakt

verwacht dat het aan de wet voldoet.

den bij de NBA-toetsing is voor hen nog

door de grote kantoren). En dat wij deze

Dat geldt ook voor de AVG. Zo wordt ook

eens een bevestiging van het feit dat ze bij

toets wederom hebben doorstaan, is echt

de vraag gesteld welke maatregelen een

een goed kantoor zitten”, stelt Remco van

een knappe prestatie van onze (assistent-)

kantoor heeft genomen om aan de AVG

Slooten tevreden vast.

accountants.”

te voldoen. Bij Slooten van den Bogaart is
dat allemaal keurig in orde.

Relevante regelgeving

Kwaliteitsbeheersing

In de genoemde toetsing onderzoekt de

Kantoren die getoetst worden, dienen

Raad voor Toezicht van de NBA of

onder meer een beschrijving te hebben

accountantskantoren voldoende bekend

van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

zijn met relevante regelgeving en of

Denk aan vastlegging van de missie van

deze goed wordt toegepast. “Wederom

het kantoor, soort opdrachten en in welk
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scoorden we een voldoende. Naast het

marktsegment men actief is. Er moet

Zit u eigenlijk bij het juiste kantoor?

vertrouwen dat dit wekt bij onze klanten,

een beknopte omschrijving zijn van het
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