
Pieter kende Gert-Jan van Zuijdam en Sjacco Freriks, partners 
en eigenaren van AT&C accountants en belastingadviseurs, 
vanuit het verleden toen AT&C nog een onderdeel van EY was. 
‘Van drie decennia bij EY, één van de Big Four in de financiële 
wereld, naar AT&C in Tiel. Het lijkt een wereld van verschil. 
Gert-Jan en Sjacco hebben echter de bedrijfsstructuren en 
het DNA waarmee ik bekend was, ook geïntegreerd in deze 
organisatie, waardoor de overstap logisch is.’

Gert-Jan: ‘Door de komst van Pieter hebben we ons diensten-
aanbod in de Auditpraktijk bijzonder kunnen verrijken.  
Zijn ervaring spreekt voor zich, Pieter heeft in de Champions 
League van de financiële wereld gespeeld, hij is een prof in 
zijn vakgebied. We kunnen hierdoor de bestaande en nieuwe 
klanten nog beter van dienst zijn.’

Vertrouwensrelatie 
Op de website van AT&C wordt op de pagina Audit uitgelegd 
wat zijn expertise inhoudt. In het kader in dit artikel is even-
eens een korte samenvatting te lezen. ‘Het interessante aan 
mijn werkveld is dat je als het ware ‘onder de huid’ gaat bij de 
ondernemingen waar een audit wordt uitgevoerd. Om een uit-
stekende audit uit te voeren verdiep je je in de branche, in de 
bedrijfscultuur, in het verleden, heden en de toekomst. Naast 
het doel van de audit komt daar doorgaans ook bruikbaar 
onder nemersadvies uit voort. Denk hierbij aan aanbevelingen 
met betrekking tot de interne inrichting van een bedrijf, het 
opstellen en invoeren van efficiënte procedures, het personeels-
beleid en een risico-inventarisatie. 
Wanneer je intensief betrokken bent bij een organisatie is een 
vertrouwensrelatie onontbeerlijk, mijn persoonlijke aanpak wordt 
gekenmerkt door pragmatiek, inventiviteit en zichtbaarheid.’
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Pieter van der Veen heeft de gelederen van AT&C accountants en belastingadviseurs versterkt.  
Zijn specialisme is de controlepraktijk. Hij heeft zich door een 30-jarige carrière bij EY (Ernst & 
Young) diepgeworteld in dit specialisme, de functie ‘partner audit’ bij AT&C is daarom niet meer dan 
vanzelfsprekend.  

‘Pieter van der Veen 
speelde Champions  
League in financiële 
wereld.’ 
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Audit en de controlepraktijk
Een Register Accountant houdt zich voornamelijk bezig met controlewerkzaamheden 
(audit). Vanuit wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële verslaglegging is dit 
vanaf een bepaalde omvang (zie hierna) verplicht, zodat externe partijen betrouwbare 
inzichten hebben in de financiële situatie van een onderneming. 

De controlewerkzaamheden bestaan niet alleen uit controle van de jaarrekening, maar 
ook wordt een interim-controle uitgevoerd. Bij een interim-controle inspecteer je niet 
de cijfers, maar juist het proces achter de cijfers.

Soms is het gewenst extra zekerheid te bieden over uw cijfers en de onderbouwing 
daarvan. Bijvoorbeeld als u een financieringsaanvraag doet; de kredietverstrekker moet 
er dan van uit kunnen gaan dat uw jaarrekening klopt. Audit biedt die zekerheid, evenals 
het benodigde inzicht. Voor externe partijen, maar ook voor uzelf. 

Met een audit op uw jaarrekening bieden we u en andere belang hebbenden inzicht en 
zekerheid. Belangrijk voor deze belanghebbenden (zoals leveranciers, banken, aandeel-
houders, werknemers en de Belastingdienst) is dat zij erop kunnen vertrouwen dat uw 
jaarrekening de juiste situatie van uw onder neming weergeeft. 

Met ruim 30 jaar ervaring op het hoogste niveau in tal van branches kent AT&C de klappen 
van de zweep.

Het resultaat: veel kennis van de markt en de sector waarin u opereert, een grote 
partner betrokkenheid, concrete adviezen voor een betere bedrijfsvoering, korte door-
looptijden en stabiele teams. Met andere woorden: een efficiënt en effectief proces tegen 
een scherpe prijs.

U bent wettelijk verplicht om een controle (audit) van uw jaarrekening te laten uitvoeren 
als uw onderneming een ‘middelgroot rechtspersoon’ is. Dit is het geval als u aan twee 
van deze drie criteria voldoet:

• Netto omzet > 12 miljoen euro
• Balanstotaal > 6 miljoen euro
• Gemiddeld aantal medewerkers > 50 fte
De audit moet worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde accountant, zoals AT&C. 

Wij verzorgen ook de audits die nodig zijn voor een vrijwillige controle, zoals voor stichtingen 
en verenigingen of voor sterk groeiende ondernemingen die bevestiging willen van de 
kwaliteit van hun interne beheersing. Eveneens verzorgen wij audits voor subsidiecontroles  
en de accountantsverklaringen ten behoeve van de NOW-regeling. Wij zijn bevoegd door 
de Autoriteit Financiële Markten om wettelijke controles uit te voeren. De audit kan hierdoor 
een meerwaarde voor uw onder neming zijn.
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