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Slooten van den Bogaart

‘DE NASLEEP VAN CORONA: AANTAL
FAILLISSEMENTEN GAAT OPLOPEN’
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. Daarbij denkt het kantoor
voortdurend vóóruit. Want corona mag dan (in ieder geval voorlopig)
voorbij lijken; de nasleep ervan werpt zijn schaduw vooruit.

NOW-voorschot terugbetalen. Bijvoorbeeld wanneer je omzetdaling minder was
dan je eerst verwachtte in de periode
waarvoor je NOW had aangevraagd. Of
als je minder personeel in dienst had dan
gepland. Zo gaat het NOW-verhaal een
grote rol spelen in de financiële planning.”
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