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Inleiding 

In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B in zes stappen zo 

eenvoudig mogelijk bij te werken met de update van 3 november 2014.   

 

Inhoud update 

 

Deel A (Kantoor) 

In de update van deel A is de cliëntacceptatie aangepast. De checklist ‘Oriëntatie nieuwe cliënt’ is omgevormd tot het 

‘Model bespreekpunten oriëntatie nieuwe cliënt’. Dit model kan als leidraad worden gebruikt ter voorbereiding op het 

kennismakingsgesprek met een potentiële cliënt. 

Daarnaast, vooruitlopend op de herziene Standaard 4410 die op 1 januari 2016 in gaat, heeft een aanscherping 

plaatsgevonden op het gebied van overige opdrachten. 

Deel B (Samenstellen) 

In de update van deel B, onderdeel ‘Samenstellen’, zijn de cliëntacceptatiefase, de planningsfase en de afrondingsfase 

verder verbeterd. 

Het model ‘Vastlegging inzicht in de entiteit en haar omgeving’ is voorzien van concretere vragen, zodat deze voor de 

gebruiker eenvoudiger zijn te beantwoorden. Door deze uitbreiding is de ‘Checklist oriëntatie nieuwe cliënt’ uit deel A 

komen te vervallen (zie hierboven). Essentiële punten uit deze checklist zijn in het model 'Vastlegging inzicht in de 

entiteit' opgenomen. 

In de afrondingsfase van de opdracht zijn onderdelen uit de checklist 'Review' en de 'Dossierafrondingschecklist' 

verschoven. Hiermee is getracht meer aansluiting te krijgen bij de werkwijze die op veel kantoren wordt gevolgd. 

Deel B (Beoordelen) 

De update van deel B, onderdeel ‘Beoordelen’, staat in het teken van de herziene Standaard 2400. Qua opzet is zoveel 

mogelijk aangesloten bij Novak Kwaliteitshandboek deel C voor controleopdrachten. Vanzelfsprekend is ook rekening 

gehouden met de aard van de beoordelingsopdracht, een opdracht waar een oordeel met een beperkte mate van 

zekerheid wordt verstrekt. 

Modellenbibliotheek 

Naast de checklists en werkprogramma’s die bij deel A en deel B horen, zijn in de modellenbibliotheek diverse 

voorbeeld verklaringen opgenomen uit de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA). Deze verklaringen hebben 

vanuit de NBA een structuurwijziging ondergaan. Tevens zijn diverse verklaringen tekstueel aangescherpt.  

Daarnaast zijn in diverse instructies tekstuele verwijzingen opgenomen naar de locatie waar bijbehorende modellen in 

de modellenbibliotheek zijn opgenomen.  

Beheer en onderhoud in een handomdraai geregeld met het onderhoudsabonnement voor uw kwaliteitshandboek! 

Beheer van uw kwaliteitshandboek en het verwerken van updates ingewikkeld of tijdrovend? Voor het beheer van uw 

kwaliteitshandboek is via Novak een onderhoudsabonnement beschikbaar waardoor u hier geen omkijken meer naar 

heeft. Informatie over dit abonnement kunt u eenvoudig aanvragen door een e-mail te sturen naar redactie@novak.nl 

of kijk op www.uwhandboek.nl/accountants.    

Let op: u kunt zich vanaf heden voorinschrijven voor de implementatie van het Novak Kwaliteitshandboek met behulp 

van het onderhoudsabonnement vanaf het tweede kwartaal 2015. Bij voorinschrijving ontvangt u een korting van 

10% op het onderhoudsabonnement voor het Novak Kwaliteitshandboek gedurende de eerste 12 maanden. 
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Heeft u vragen over hulp bij het beheer en onderhoud van uw kwaliteitshandboek, dan kunt u contact opnemen met de 

projectleider van het Novak Kwaliteitshandboek,  Marcel Kurvers (redactie@novak.nl).  

Naast deze handleiding is een algemene handleiding van Scienta beschikbaar: www.scienta.nl/handleiding.  

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van deze update, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Marcel Kurvers 

Projectmanager Novak Kwaliteitshandboek  
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Stap 1: Inloggen 

Allereerst dient u de Scienta-omgeving van uw kantoor te openen. Weet u het adres van deze digitale kantooromgeving 

niet meer, neem dan contact op met de helpdesk van Syslogic (033 - 369 0515). 

 

Wanneer u bent ingelogd, opent u de beheeromgeving van uw handboek door in Scienta rechtsboven op ‘beheer’ te 

klikken zoals in onderstaande schermafbeelding weergegeven.  U komt nu in de beheeromgeving van uw 

kwaliteitshandboek.   
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Stap 2: Update ophalen 

In de beheeromgeving kunt u door middel van de knop ‘check voor handboek-updates’ de update ophalen zoals op 

onderstaande schermafbeelding is weergegeven. Op basis van uw abonnement wordt nu zichtbaar welke 

wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en welke nieuwe artikelen de update voor u bevat.  Indien u een 

abonnement heeft op meerdere handboeken, ontvangt u ook voor de andere handboeken updates wanneer u deze nog 

niet eerder heeft opgehaald.  

 

Zodra u op de knop heeft geklikt, wordt een overzicht voorbereid waarmee u kunt zien voor welke artikelen een update 

beschikbaar is.   

Met deze update ontvangt u drie nieuwe artikelen wanneer u geen abonnement heeft op het Novak Kwaliteitshandboek 

deel C. Abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek deel C hebben deze drie artikelen reeds dit voorjaar bij de update 

voor deel C ontvangen. Nieuwe artikelen worden standaard als ‘gedepubliceerd’ artikel weergegeven. Hiermee zijn de 

artikelen na het binnenhalen in eerste instantie alleen beschikbaar voor de beheerder.  In het overzicht aan de 

linkerzijde van het scherm, kunt u zien of nieuwe artikelen daadwerkelijk gedepubliceerd zijn: 

 

Is dit niet het geval, dan kunt u het selectievlak boven de titel aanvinken en vervolgens op ‘Depubliceren na update’ 

klikken zoals op bovenstaand screenshot is weergegeven. Met het depubliceren  wordt voorkomen dat nieuwe artikelen 

waarvan u nog niet heeft beoordeeld of u deze wilt gaan gebruiken, voor de medewerkers van uw kantoor beschikbaar 

komen. Door de artikelen te depubliceren kunt u als beheerder eerst de inhoud beoordelen en zo nodig aanscherpen 

alvorens het nieuwe artikel beschikbaar komt voor de medewerkers.    

Vervolgens klikt u op de knop ‘Updates verwerken’ zoals op bovenstaande schermafbeelding is weergegeven. De 

wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en de nieuwe artikelen worden nu binnengehaald.  Klik op de knop 

‘Dashboard’ linksboven om terug te keren naar het dashboard van de beheeromgeving.  
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Stap 3: Oude artikelen archiveren  

In deel B Beoordelen, hoofdstuk ‘Opdrachtplanning’ en in de modellenbibliotheek hoofdstuk ‘Risico 

inschattingswerkzaamheden’ dienen enkele artikelen te worden gearchiveerd. De inhoud van deze artikelen is 

geïntegreerd in reeds bestaande artikelen of niet langer meer van toepassing.   

Het betreft de volgende artikelen: 

Handboek Hoofdstuk  Artikel 

Deel B Beoordelen Opdrachtplanning  Instructie risicoverkenning en -beheersing in een 

geautomatiseerde omgeving 

Deel B Beoordelen Opdrachtplanning Instructie pre-audit meeting 

M - Modellenbibliotheek Risico 

inschattingswerkzaamheden 

Checklist risico's en maatregelen automatisering BO 

M - Modellenbibliotheek Risico 

inschattingswerkzaamheden 

Checklist fraude risicofactoren BO 

M - Modellenbibliotheek Risico 

inschattingswerkzaamheden 

Model vastlegging inzicht in de entiteit BO 

M - Modellenbibliotheek Risico 

inschattingswerkzaamheden 

Voorbeeld agenda bespreekverslag pre-audit meeting BO 

 

Voor het archiveren van bovenstaande artikelen, gaat u als volgt te werk. Open het desbetreffende handboek door in 

het dashboard aan de rechterzijde op bijvoorbeeld het handboek ‘B - Beoordelingsopdrachten’ te klikken zoals op 

onderstaande schermafbeelding weergegeven.   
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Scroll vervolgens naar het hoofdstuk, in dit voorbeeld, ‘Opdrachtplanning’. 

 

Plaats vervolgens een ‘vink’ voor het desbetreffende artikel door het ‘selectievakje’ aan te klikken en klik vervolgens 

bovenin op ‘Archiveren’. Zie bovenstaande schermafbeelding waarbij de ‘Instructie risicoverkenning en –beheersing in 

een geautomatiseerde omgeving’ en de ‘Instructie pre-audit meeting’. 

Tip: u kunt in één keer alle te archiveren selecteren en vervolgens op ‘Archiveren’ klikken. 
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Stap 4: Niet-afgewikkelde wijzigingsvoorstellen verwerken 

De niet-afgewikkelde wijzigingsvoorstellen dienen te worden verwerkt.  Klik in het ‘dashboard’ op de snelkoppeling met 

wijzigingsvoorstellen (zie gele arcering in onderstaande schermafbeelding).  

 

Zodra u op de knop ‘Ga naar het overzicht wijzigingsvoorstellen’ klikt, wordt het overzicht met niet afgewerkte 

wijzigingsvoorstellen geopend. Zie bovenstaande en onderstaande schermafbeelding.  

Open het artikel met het niet-afgewikkelde wijzigingsvoorstel door op de artikelnaam te klikken.   

Nadat het wijzigingsvoorstel is geopend wordt in de kleuren groen en rood weergegeven wat de wijzigingen zijn. Groen 

betekent, deze tekst in het wijzigingsvoorstel is nieuw ten opzichte van de tekst in de huidige versie van het artikel.  

Rood betekent, deze tekst is in het wijzigingsvoorstel verwijderd ten opzichte van de tekst in de huidige versie van het 

artikel.  

Let op: Afhankelijk van het feit of u het desbetreffende artikel kantoorspecifiek heeft gemaakt, kiest u voor de methode 

A of B om de wijzigingen uit het wijzigingsvoorstel over te nemen.  

Methode A: Verwerking in een kantoorspecifiek gemaakt handboek 

Indien u een kantoorspecifiek kwaliteitshandboek heeft, zullen veel groene en rode teksten worden weergegeven zodra 

u het wijzigingsvoorstel heeft geopend. Door middel van het tabblad ‘Vergelijken’ kunt u heel eenvoudig uw 

oorspronkelijke Novak artikel of de één na laatste Novak update vergelijken met het wijzigingsvoorstel uit deze update. 

Op deze wijze ziet u wat er in de standaard is gewijzigd en kunt u zelf bepalen of u deze wijzigingen wenst over te 

nemen in uw eigen kantoorspecifieke handboek  (Zie onderstaande schermafbeelding).   

 

Klik vervolgens op de knop ‘Vergelijk met content provider’ (Zie bovenstaande schermafbeelding).  
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Indien u in de afgelopen periode minder dan twee updates op dit artikel heeft ontvangen, krijgt u een melding dat de 

vergelijking niet mogelijk is. U selecteert dan aan de linkerzijde de één na laatste versie die u van Novak heeft 

ontvangen (‘Revisies’) en aan de rechterzijde het wijzigingsvoorstel (‘Wijzigingsvoorstellen’) met de meest recente 

update.  

Indient u de tekst wilt overnemen uit de nieuwste update gaat u hiervoor terug naar de tab ‘Wijzigingsvoorstel’ en 

selecteert u uit het wijzigingsvoorstel de gewenste tekst. Doordat de verschillen in dit wijzigingsvoorstel in groen en 

rood worden weergegeven, kan het lastig zijn om de juiste tekst te selecteren. Klik op de knop ‘Vergelijken’ boven het 

wijzigingsvoorstel, om alleen de meest actuele tekst in het wijzigingsvoorstel  te zien (Zie onderstaande 

schermafbeelding). 

 

Selecteer de gewenste tekst en kopieer deze door met uw muis voor de te selecteren tekst te gaan staan, de linker 

muisknop ingedrukt te houden en uw muis naar het einde van de te kopiëren tekst te slepen. Vervolgens laat u de linker 

muisknop los en klikt u op de rechtermuisknop. Kies in dit menu voor ‘Kopiëren’. Vervolgens klikt u met uw linker 

muisknop in  uw actieve kwaliteitshandboek aan de linkerzijde op de plek waar u de gekopieerde tekst wilt plakken.  

Kies in de menubalk van het tekstvlak waar u uw muiscursor heeft neergezet voor het icoontje ‘Plakken als platte tekst’. 

(Zie onderstaande schermafbeelding).  

 

Het spreekt voor zich dat u de bestaande tekst (eerst) moet verwijderen of ‘overschrijven’ om ervoor te zorgen dat de 

oude teksten niet blijven staan.  Zodra op deze wijze een wijzigingsvoorstel is afgewerkt, dient het wijzigingsvoorstel uit 

de lijst met wijzigingsvoorstellen te worden gehaald. Dit doet u door op ‘Ja’ te klikken bij ‘Verwerkt’ zoals op 

onderstaande schermafbeelding weergegeven: 

 

Om de wijzigingen op te slaan, klikt u vervolgens op het pijltje naar beneden achter de knop ‘Opslaan’ en kiest u voor 

‘Opslaan en editor afsluiten’ zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven: 

 

Op deze wijze verwerkt u de teksten per wijzigingsvoorstel in uw kantoorspecifieke handboek.  
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Methode B: Verwerking in een niet kantoorspecifiek gemaakt kwaliteitshandboek 

Indien u het kwaliteitshandboek nog niet specifiek heeft gemaakt, kunt u de inhoud van het wijzigingsvoorstel direct in 

zijn totaliteit accepteren door op de knop ‘Accepteer dit wijzigingsvoorstel’ te klikken. Zie onderstaande 

schermafbeelding. Hiermee kopieert u de gehele inhoud van het wijzigingsvoorstel ineens naar uw actieve handboek. 

 

Alle voorstellen wegwerken 

Herhaal deze stappen totdat alle wijzigingsvoorstellen zijn weggewerkt.  

Een wijzigingsvoorstel niet accepteren 

Indien u de tekst uit een bepaald wijzigingsvoorstel niet wenst over te nemen, kunt u na het openen van het 

wijzigingsvoorstel direct de status van het wijzigingsvoorstel aanpassen door op ‘Ja’ te klikken bij ‘Verwerkt’ zoals op 

onderstaande schermafbeelding weergegeven. Op deze wijze wordt het voorstel alleen uit de lijst met 

wijzigingsvoorstellen verwijderd en worden geen wijzigingen overgenomen.  

 

Om de wijzigingen op te slaan, klikt u vervolgens op het pijltje naar beneden achter de knop ‘Opslaan’ en kiest u voor 

‘Opslaan en editor afsluiten’ zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven: 

 

Op deze wijze verwerkt u de teksten per wijzigingsvoorstel in uw kantoorspecifieke handboek.  
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Stap 5: Beoordelen en activeren nieuwe artikelen 

Als laatste stapt dienen de volgende artikelen die zijn nieuw in de Modellenbibliotheek opgenomen, te worden 

beoordeeld: 

Hoofdstuk Artikel 

Risico inschattingswerkzaamheden Voorbeeld ICT Kaart 

Risico inschattingswerkzaamheden Checklist inschatten ICT omgeving 

Risico inschattingswerkzaamheden Overzicht materiële posten en processen en werkzaamheden 

 

Deze nieuwe artikelen dienen te worden beoordeeld, zo nodig kantoorspecifiek te worden gemaakt en vervolgens te 

worden gepubliceerd zodat medewerkers erover kunnen beschikken. Het publiceren werkt als volgt.  

Open het desbetreffende hoofdstuk. Achter de artikelnaam staat een kolom met ‘groene vinken’, ‘Pub’. Dit betekent: 

publicatie.  Artikelen die gedepubliceerd zijn (en dus niet in gebruik door het kantoor), hebben een ‘rood kruis’, 

artikelen die gepubliceerd zijn (en daarmee in gebruik zijn bij het kantoor),  hebben een ‘groene vink’.  Klik op het ‘rode 

kruis’ om artikelen te publiceren.  

 

Tip: depubliceer artikelen in het kwaliteitshandboek die niet van toepassing zijn op het kantoor, dit is essentieel in het 

kader van de periodieke kwaliteitstoetsing vanuit de beroepsorganisatie.  
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Stap 6: Volgorde artikelen aanpassen 

 

Modellen in M – Modellenbibliotheek behorende bij deel B - Beoordelen 

In de modellenbibliotheek heeft u voor deel B Beoordelen een drietal nieuwe artikelen ontvangen. Automatisch worden 

nieuwe artikelen onderaan het hoofdstuk geplaatst en dient u deze artikelen nog op de juiste plek in het desbetreffende 

hoofdstuk te plaatsen. Op basis van de inhoudsopgave zoals opgenomen als bijlage achterin deze handleiding, kunt de 

deze artikelen op de juiste plek zetten. Het betreft hier de volgende artikelen: 

Handboek Hoofdstuk  Artikel 

M - Modellenbibliotheek Risico inschattingswerkzaamheden ICT Kaart 

M - Modellenbibliotheek Risico inschattingswerkzaamheden Checklist inschatten ICT omgeving 

M - Modellenbibliotheek Risico inschattingswerkzaamheden Overzicht materiële posten en processen en 

werkzaamheden 

 

Modellen in M – Modellenbibliotheek behorende bij de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 

In de modellenbibliotheek (hoofdstuk ‘Ondersteunende modellen’) zijn diverse verklaringen verplaatst door de 

aanpassingen die door de NBA zijn gedaan in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA). De volgende artikelen 

dienen te worden verplaatst: 

Handboek Artikelen in oude hoofdstuk  Naar nieuwe hoofdstuk 

M - Modellenbibliotheek Verklaring bij balans kleine 

rechtspersoon voor deponering 

(HRA) 

Controleverklaring 

M - Modellenbibliotheek Verklaring bij jaarrekening eerste 

controle en beginbalans (HRA) 

Controleverklaring 

M - Modellenbibliotheek Controleverklaring: titel 9 Boek 2 

BW nvt (HRA) 

Controleverklaring 

M - Modellenbibliotheek Verklaring verzekerd belang (HRA) Controleverklaring (artikelen met betrekking tot de 

controleverklaring) 

Beoordelingsverklaring (artikelen met betrekking tot 

de beoordelingsverklaring) 

Samenstellingsverklaring (artikel met betrekking tot 

de samenstellingsverklaring) 

M - Modellenbibliotheek Controleverklaring bijzondere 

controle (HRA) 

Controleverklaring 

 

Verplaatsing hoofdstuk 

Ook het hoofdstuk ‘Rapport feitelijke bevindingen (HRA)’ dient te worden verplaatst. Deze dient onder het hoofdstuk 

‘Beoordelingsverklaring’ te komen.  

Op de volgende pagina’s wordt beschreven hoe u eenvoudig deze artikelen en het hoofdstuk kunt verplaatsen.  
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Automatisch bijwerken van indeling 

Het is mogelijk om de indeling automatisch gelijk te maken aan de actuele Novak-standaard.  Ook is het mogelijk om dit 

handmatig te doen. U kiest voor handmatig indien u bijvoorbeeld de volgorde in andere delen van het Novak 

Kwaliteitshandboek zo wenst te laten zoals u deze nu heeft ingericht. Als bijlage bij deze handleiding is de nieuwe 

inhoudsopgave opgenomen.  

Hieronder zijn beide mogelijkheden beschreven.  

Methode A: automatisch actualiseren volgorde 

Indien u de indeling van het Novak Kwaliteitshandboek automatisch gelijk wilt maken aan de actuele Novak-standaard, 

dan gaat u in het dashboard naar het menu en kiest u voor ‘Abonnementen’ en vervolgens  ‘Herstellen naar 

oorspronkelijke structuur’ zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven: 

 

Hiermee worden enerzijds artikelen zo nodig in het juiste hoofdstuk geplaatst en anderzijds wordt de artikelvolgorde 

binnen elk hoofdstuk gecorrigeerd. 

Let op: deze actie geldt voor al uw handboeken. Wenst u alleen de structuur van bijvoorbeeld de 

modellenbibliotheek wenst aan te passen, dan dient u methode B te volgen die hierna wordt beschreven.  

Voor het aanpassen van de hoofdstuknamen (in deze update niet gewijzigd) plaatst u een ‘vink’ achter ‘Corrigeer 

categorienamen’ zoals op de schermafbeelding op de vorige pagina weergegeven.  

Vervolgens plaatst u een ‘vink’ achter Ja, ik wil deze actie uitvoeren’ zoals op onderstaande schermafbeelding 

weergegeven. Klik daarna rechtsboven op de knop  ‘Uitvoeren’.  

Het verwerken kan enige tijd duren. Dit is afhankelijk van het aantal te corrigeren artikelen.  
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Methode B: handmatig aanpassen van de artikelvolgorde 

Artikelvolgorde aanpassen 

De volgorde van artikelen past u handmatig aan door allereerst het handboek te selecteren zoals op onderstaande 

schermafbeelding weergegeven. Klik hiervoor op M – Modellenbibliotheek aan de rechterzijde van het dashboard: 

 

Vervolgens klikt u nogmaals op M – Modellenbibliotheek en klikt u op ‘Uitvoering accountantsopdrachten’ en ‘Risico 

inschattingswerkzaamheden’ zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven.
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Daarna gaat u met de muis op het eerste icoontje voor de artikelnaam (in dit voorbeeld het nieuwe artikel ‘Voorbeeld 

ICT Kaart’) staan. 

Nu kunt u het artikel naar de juiste locatie binnen het desbetreffende hoofdstuk ‘slepen’ door de linker muistoets 

ingedrukt te houden. Zie onderstaande schermafbeelding. Op basis van de inhoudsopgave die als bijlage bij deze 

handleiding is opgenomen, kunt u zien op welke positie dit artikel dient te komen.  

 

Raadpleeg voor de juiste artikelvolgorde de inhoudsopgave van het Novak Kwaliteitshandboek zoals als bijlage bij deze 

handleiding opgenomen.  
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Bijlage: inhoudsopgave Novak Kwaliteitshandboek deel A, B en Modellenbibliotheek  
Versiedatum: 4 november 2014 

• A - Kantoor  

o Inleiding  

� Inleiding  

� Bronnen  

o Kantooropzet  

� Procedure kantoor  

� Instructie overlegstructuur  

� Instructie verzekeringen 

� Procedure strategie en risicomanagement  

� Instructie kantoorplan 

� Procedure financieel beleid 

� Instructie pensioenadvisering en vergunningplicht (Wft) 

� Instructie inschakelen overige deskundigen 

o Kantoorregelingen  

� Procedure planning en voortgangsplanning 

� Instructie archivering 

� Instructie bewaartermijnen 

� Instructie tekeningsbevoegdheid 

� Procedure urenverantwoording  

� Procedure debiteuenbeheer 

� Instructie telefoon 

� Instructie correspondentie 

� Procedure vakliteratuur 

� Procedure overige huishoudelijke zaken 

� Instructie besprekingsverslagen 

o Kantoorautomatisering 

� Instructie ICT 

� Instructie elektronische communicatie 

� Instructie disclaimer 

� Instructie cloud computing 

� Instructie beheeringsmaatregelen betrouwbaarheid ICT 

� Procedure website 

o Kwaliteitsbeleid 

� Instructie kwaliteitsbeleid: meten en verbeteren 

� Instructie gedragscode 

� Voorbeeld gedragscode 

� Instructie onafhankelijkheid 

� Instructie geheimhouding 

� Procedure cliënttevredenheidsonderzoek 

� Procedure toetsing vaktechnische kwaliteit op kantoorniveau 

� Procedure medewerkers 

� Procedure voorschriften PE 

o Compliance 

� Instructie compliance officer 

� Actuele regelgeving compliance officer 

� Instructie functie- en taakomschrijving compliance officer 

� Model functie- en taakomschrijving compliance officer 

� Instructie communicatieplicht en meldingsplicht voor Wta vergunninghouders 

� Procedure klachten en incidenten 

� Instructie vastleggingen compliance 

� Instructie onderzoek FIOD 

� Procedure boekenonderzoek Belastingdienst 

o Cliëntbeheer en -acceptatie 

� Procedure relatiebeheer 

� Instructie risicoprofiel cliënt en beoordeling integriteit 

o Overige werkzaamheden 

� Inleiding overige onderwerpen 

� Instructie administratieve dienstverlening 

� Instructie overeengekomen specifieke werkzaamheden 

� Instructie overige opdrachten 

� Instructie salarisadministratie 
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• B - Samenstellingsopdrachten 

o Inleiding  

� Inleiding  

� Bronnen  

o Kwaliteitsmaatregelen op opdrachtniveau  

� Instructie kwaliteitsbeleid 

� Stappenplan samenstellingsopdracht 

� Procedure toetsing vaktechnische kwaliteit op opdrachtniveau 

� Instructie melding ongebruikelijke transacties (Wwft) 

� Instructie dossiervorming 

� Instructie consultatie 

o Opdrachtaanvaarding en –continuatie 

� Instructie kennismaking en uitbrengen offertes 

� Instructie opdrachtaanvaarding 

� Instructie opdrachtverandering 

� Instructie opdrachtcontinuatie 

� Procedure opdrachtbeëindiging 

o Opdrachtplanning 

� Instructie planning 

� Instructie materialiteit bij samenstellingsopdrachten 

� Instructie frauderisico’s en opvolging 

o Uitvoering 

� Instructie uitvoering werkzaamheden 

� Overzicht werkprogramma’s samenstellingsopdracht 

� Instructie discontinuïteit van de onderneming 

o Afronding en bespreking 

� Instructie afrondende werkzaamheden 

� Instructie afsluitende cijferanalyse 

� Procedure toezending en bespreking conceptrapport 

� Instructie bevestiging bij de jaarrekening (LOR) 

o Rapportering 

� Instructie opstellen jaarrekening en rapportering 

� Instructie gebruik en verspreiding jaarrekening 

� Instructie datering en ondertekening jaarrekening 

� Instructie notulen van de Algemene Vergadering 

� Instructie publicatie jaarrekening 
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• B - Beoordelingsopdrachten 

o Inleiding  

� Inleiding  

� Bronnen  

o Kwaliteitsmaatregelen op opdrachtniveau  

� Instructie kwaliteitsbeleid 

� Stappenplan beoordelingsopdracht 

� Procedure dossierreview 

� Instructie opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 

� Instructie dossiervorming 

� Instructie melding ongebruikelijke transacties (Wwft) 

� Instructie consultatie en verschillen van inzicht 

o Opdrachtaanvaarding en –continuatie 

� Instructie kennismaking en uitbrengen offertes 

� Instructie opdrachtaanvaarding 

� Instructie onafhankelijkheid beoordelingsopdrachten 

� Instructie samenloop assurance- en overige dienstverlening 

� Schema samenloop assurance- en overige dienstverlening 

� Instructie opdrachtverandering 

� Instructie opdrachtcontinuatie 

� Procedure opdrachtbeëindiging 

o Opdrachtplanning 

� Instructie planning 

� Instructie inzicht in de entiteit 

� Instructie cijferanalyse 

� Instructie materialiteit bij beoordelingsopdrachten 

� Instructie frauderisico’s en opvolging 

o Uitvoering 

� Instructie uitvoering werkzaamheden 

� Instructie discontinuïteit van de onderneming 

� Instructie evaluatie niet gecorrigeerde afwijkingen 

� Instructie topmemo 

o Afronding en bespreking 

� Instructie afrondende werkzaamheden 

� Procedure toezending en bespreking conceptrapport 

� Instructie bevestiging bij de jaarrekening (LOR) 

o Rapportering 

� Instructie rapportering 

� Instructie datering en ondertekening verklaring en openbaarmaking 

o Controles van financiële overzichten voor bijzondere doeleinden 

� Instructie bijzondere assurance-opdrachten 

� Instructie verklaring verzekerd belang 

� Instructie verklaring bij een declaratie voor een subsidie 
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• M - Modellenbibliotheek 

o Inleiding  

� Inleiding  

o Kantoorvoering 

� Kantooropzet 

� Model algemene voorwaarden NBA 

� Model brief introductie nieuwe Algemene Voorwaarden 

� Model waarnemingsovereenkomst (enkelvoudige waarneming) 

� Model waarnemingsovereenkomst (wederzijdse waarneming) 

� Debiteurenbeheer 

� Modelbrief betalingsherinnering 

� Modellen voor aanmaning 

� Voorbeeld brief werkstop 

� Onafhankelijkheid, objectiviteit en geheimhouding 

� Modelverklaring objectiviteit (onafhankelijkheid) en betrokkenheid bij incidenten 

� Model geheimhoudingsverklaring externen  

� Kwaliteitsborging en –bewaking 

� Voorbeeld klachten en meldingsregeling 

� Checklist kwaliteitsreview SO 

� Checklist kwaliteitsreview BO 

� Checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling BO 

� Model overeenkomst externe compliance officer 

� Voorbeeld werkprogramma compliance officer 

� Voorbeeld compliance plan 

� Model bevestigingsbrief (mede-)beleidsbepalers 

� Model vastleggingen compliance 

� Voorbeeld dossier compliance officer 

o Personeel 

� Functies en beoordelen 

� Model beoordelingsformulier medewerkers 

o Uitvoering accountantsopdrachten 

� Voorbereiding 

� Model bespreekpunten oriëntatie nieuwe cliënt 

� Risico inschattingswerkzaamheden 

� Voorbeeld offerte SO 

� Checklist risicoprofiel cliëntacceptatie en beoordeling integriteit cliënt 

� Model plegen collegiaal overleg 

� Checklist opdrachtaanvaarding SO 

� Checklist opdrachtaanvaarding assurance-opdracht 

� Checklist onafhankelijkheid op opdrachtniveau assurance-opdracht 

� Checklist samenloop assurance- en overige dienstverlening assurance-opdracht 

� Checklist opdrachtcontinuatie SO 

� Checklist opdrachtcontinuatie assurance-opdracht 

� Model brief beantwoording verzoek collegiaal overleg 

� Model vastlegging inzicht in de entiteit en haar omgeving SO 

� Model vastlegging inzicht in de entiteit en haar omgeving assurance-opdracht 

� Voorbeeld ICT Kaart 

� Checklist inschatten ICT omgeving 

� Overzicht materiële posten, processen en werkzaamheden assurance-opdracht 

� Model formulier bepaling materialiteit assurance-opdracht 

� Model planningschecklist SO 

� Model beoordelingsplan BO 

� Model controleplan en –memorandum voor bijzondere assurance-opdrachten 

� Model urenbegroting SO 

� Model urenbegroting BO 

� Inspelen op ingeschatte risico’s 

� Werkprogramma tussentijdse rapportages 

� Werkprogramma uitgebreid SO 

� Werkprogramma klein SO 

� Werkprogramma beheer SO 

� Werkprogramma ZZP SO 

� Werkprogramma stichting/vereniging SO 

� Werkprogramma BO 

� Controleprogramma opgave verzekerd belang 

� Controleprogramma bij een declaratie voor een subsidie 

� Model afsluitend sectiememorandum per jaarrekeningpost BO 

� Werkprogramma consolidatie SO 

� Werkprogramma consolidatie BO 
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� Werkprogramma discontinuïteit van de onderneming SO 

� Werkprogramma discontinuïteit van de onderneming assurance-opdracht 

� Model eindejaars-topmemo BO 

� Model formulier evaluatie niet gecorrigeerde afwijkingen assurance-opdracht 

� Werkprogramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode SO 

� Werkprogramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode assurance-opdracht 

� Model brief toezending concept jaarrekening SO 

� Model bespreekpunten concept jaarrekening bespreking SO 

� Checklist review (concept) jaarrekening SO 

� Model dossierafrondingschecklist SO 

� Model dossierafrondingschecklist assurance-opdracht 

� Rapportering 

� Model rapportgeleideformulier SO 

� Model brief toezending definitief rapport SO 

� Model brief toezending definitief rapport BO 

� Model brief toezending publicatiestukken aan cliënt SO 

� Model brief aanbieding Kamer van Koophandel SO 

o Uitvoering overige opdrachten 

� Administratieve dienstverlening 

� Model opdrachtbevestiging administratieve dienstverlening 

� Model stamformulier ADV 

� Checklist administratieve dienstverlening 

� Checklist assuranties 

� Salarisadministratie 

� Model opdrachtbevestiging salarisadministratie 

� Voorbeeld salarisgegevens werkgever 

� Voorbeeld permanente gegevens werkgever 

� Checklist beëindiging werknemer 

� Voorbeeld gegevens werknemer 

� Voorbeeld ziekmeldingen 

� Checklist werknemer uit dienst 

� Voorbeeld urenstaat 

� Fiscale dienstverlening 

� Werkprogramma verzorgen belastingaangiften 

� Checklist omzetbelasting 

� Checklist fiscaal gerelateerde aandachtspunten 

o Ondersteunende modellen 

� Dossiervorming 

� Voorbeeld administratiedossier 

� Voorbeeld salarisdossier 

� Voorbeeld balansdossier 

� Voorbeeld permanent dossier 

� Voorbeeld besprekingsverslag en aantekeningen 

� Voorbeeldteksten brieven (HRA) 

� 1.1.1 Voorbeeld van een uitgebreide opdrachtbevestiging (Standaard 210, par. 6 t/m 12) 

� 1.1.2 Voorbeeld van een (beperkte) opdrachtbevestiging (210, par. 5 t/m 9) 

� 1.2 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van een beoordeling van een jaarrekening 

� 1.3 Voorbeeld opdrachtbevestiging opdracht tot verrichten overeengekomen specifieke werkzaamheden 

� 1.4 Voorbeeld opdrachtbevestiging samenstellingsopdracht 

� 1.5 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van een assurance-opdracht 

� 1.6 Voorbeeld opdrachtbevestiging onderzoeken van toekomstgerichte financiële informatie 

� 2.1 Voorbeeld schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (controleopdracht) 

� 2.2 Voorbeeld schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (beoordelingsopdracht) 

� 2.3 Voorbeeld schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (samenstellingsopdracht) 

� 3.1 Voorbeeld toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring  (cliënt opgesteld) 

� 3.2 Voorbeeld toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring (cliënt opgesteld) 

� 3.3 Voorbeeld toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring (accountant opgesteld) 

� 6.1.1 Opdrachtbevestiging inzake betrokkenheid accountant bij inbrengtransacties 

� 6.2.1 Bevestigingsbrief van de oprichters/bestuurders bij inbrengtransacties 

� Overige modellen (HRA) 

� Model verzoek om uitstel van betaling aan Belastingdienst 

� Schema controleverklaringen 

� Controleverklaringen (HRA) 

� 1.1.1.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld) 

� 1.1.1.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

geconsolideerde jaarrekening opgesteld 

� 1.1.1.C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

enkelvoudige jaarrekening opgesteld 
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� 1.1.1.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 

2 BW in één boekwerk uitgebracht 

� 1.1.1.4 Goedkeurende controleverklaring, niet obv Titel 9 Boek 2 BW wel obv in NL alg aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaggeving 

� 1.1.2.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld) 

� 1.1.2.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

geconsolideerde jaarrekening opgesteld 

� 1.1.2.C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

enkelvoudige jaarrekening opgesteld 

� 1.1.2.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 

2 BW in één boekwerk uitgebracht 

� 1.1.3.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld) 

� 1.1.3.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

geconsolideerde jaarrekening opgesteld 

� 1.1.3.C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

enkelvoudige jaarrekening opgesteld 

� 1.1.3.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 

2 BW in één boekwerk uitgebracht 

� 1.1.6.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld) 

� 1.1.6.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

geconsolideerde jaarrekening opgesteld 

� 1.1.6.C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

enkelvoudige jaarrekening opgesteld 

� 1.1.6.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 

2 BW in één boekwerk uitgebracht 

� 1.1.7.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld) 

� 1.1.7.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

geconsolideerde jaarrekening opgesteld 

� 1.1.7.C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

enkelvoudige jaarrekening opgesteld 

� 1.1.7.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 

2 BW in één boekwerk uitgebracht 

� 1.1.12.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld) 

� 1.1.12.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

geconsolideerde jaarrekening opgesteld 

� 1.1.12.C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

enkelvoudige jaarrekening opgesteld 

� 1.1.12.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 

Boek 2 BW in één boekwerk uitgebracht 

� 1.11.1 Goedkeurende controleverklaring bij opgave verzekerd belang 

� 1.11.12 Controleverklaring van oordeelonthouding bij opgave verzekerd belang 

� 1.12.3 Goedkeurende controleverklaring bij balans met toelichting kleine rechtspersoon bestemd voor 

deponering bij het handelsregister 

� 1.2.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening ingeval eerste uitvoering van controleopdracht - 

toereikende controle-informatie over beginbalans 

� 1.2.1.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

geconsolideerde jaarrekening opgesteld 

� 1.2.1.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 

2 BW in één boekwerk uitgebracht 

� 1.2.20.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld) 

� 1.2.20.1.1 Controleverklaring van oordeelonthouding; niet voldoende en geschikte controle-informatie over de 

beginbalans, wel over de eindbalans 

� 1.2.20.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

geconsolideerde jaarrekening opgesteld 

� 1.2.20.C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke 

enkelvoudige jaarrekening opgesteld 

� 1.2.20.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 

Boek 2 BW in één boekwerk uitgebracht 

� 1.2.20.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 

Boek 2 BW in één boekwerk uitgebracht 

� 1.5 Controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (Titel 9 Boek 2 BW, de balans is opgenomen in een 

volledige jaarrekening) 

� Beoordelingsverklaring (HRA) 

� 2.1.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring 

� 2.1.2 Goedkeurende beoordelingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter benadrukking van 

aangelegenheden 

� 2.1.3 Goedkeurende beoordelingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid omtrent de 

continuïteit 
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� 2.1.4 Beoordelingsverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel in de jaarrekening 

� 2.1.5 Afkeurende beoordelingsverklaring wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening 

� 2.1.6 Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie wegens een wezenlijke beperking in de 

beoordeling ten aanzien van één post 

� 2.1.7 Beoordelingsverklaring met onthouding van conclusie bij eerste uitvoering van een beoordelingsopdracht 

� 2.2 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij opgave verzekerd belang 

� Rapport feitelijke bevindingen (HRA) 

� 4.1 Stramien voor rapport feitelijke bevindingen 

� Samenstellingsverklaring (HRA) 

� 5.1 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening 

� 5.2 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid over 

een rechtszaak 

� 5.3 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid omtrent 

de continuïteit 

� 5.4 Samenstellingsverklaring bij opgave verzekerd belang 

� Juridische modellen 

� Model notulen winstbestemming en vaststelling uitkeringen 

� Model notulen uitstel opmaak jaarrekening 

� Kruistabellen oriëntatievragenlijsten – kwaliteitshandboek 

� Inleiding 

� Kruistabel oriëntatievragenlijst assuranceopdrachten - kwaliteitshandboek deel A, B en C 

� Kruistabel oriëntatievragenlijst aan assurance verwante opdrachten - kwaliteitshandboek deel A en B 

 

 

 

 


