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Inleiding 

In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om het Novak Kwaliteitshandboek deel K in zes stappen zo 

eenvoudig mogelijk bij te werken met de update van 12 november 2013.   

 

Inhoud update 

De belangrijkste punten op hoofdlijnen in deze update zijn onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen: 

• Door de formele totstandkoming van de NBA per 1 januari 2013 is er één Verordening Kwaliteitstoetsing voor 

RA's en AA's ontstaan. Door de Raad voor Toezicht zijn voor zowel RA's als AA’s twee nieuwe 

oriëntatievragenlijsten opgesteld. Op basis van deze nieuwe vragenlijsten heeft u op 29 juli jl. een update van de 

kruistabellen ontvangen. De update voor deel K bevat aanscherpingen van de diverse instructies om de 

aansluiting met deze vragenlijsten te borgen en ervoor te zorgen dat uw kwaliteitshandboek voldoet bij de 

periodieke kwaliteitstoetsing. Ook de desbetreffende kruistabel is aangescherpt qua verwijzing naar artikelen in 

het kwaliteitshandboek; 

• Het model waarnemingsovereenkomst is opgesplitst in twee nieuwe varianten (enkelvoudige waarneming en 

wederzijdse waarneming (nieuw artikel)) in het modellenboek*; 

• Aanscherping instructie geheimhouding in verband met geheimhouding externen*; 

• Een model geheimhoudingsverklaring externen (bijvoorbeeld ten behoeve van de externe systeembeheerder), 

is toegevoegd aan het modellenboek*; 

• De volgbiljetten (deel A, hoofdstuk administratieve dienstverlening) zijn komen te vervallen. Deze kunnen 

worden gearchiveerd (zie verderop in deze handleiding); 

• Modellen opdrachtbevestiging voor administratieve dienstverlening en salarisadministratie zijn in lijn gebracht 

met de meest recente opdrachtbevestiging voor samenstellingsopdrachten zodat deze modellen zo nodig 

eenvoudig door de gebruiker kunnen worden gecombineerd in één combi-opdrachtbevestiging voor diverse 

dienstverlening; 

• Aanscherping instructie en checklist risicoprofiel cliëntacceptatie en beoordeling integriteit ter verduidelijking; 

• Instructie overige opdrachten: aanscherping ter verduidelijking;  

• Het werkprogramma voor samenstellingsopdrachten is op diverse punten aangescherpt/vereenvoudigd. 

* aangescherpt/toegevoegd voor aansluiting met de gewijzigde oriëntatievragenlijsten van de Raad voor Toezicht ten 

behoeve van de periodieke kwaliteitstoetsing.  

 

Let op: u dient minimaal Internet Explorer 8 te gebruiken voor een juiste werking van Scienta.  

 

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

 

Verwerking update 

Regelgeving is voortdurend in beweging. Het is daarom van belang om uw kwaliteitshandboek regelmatig bij te werken 

om aansluiting te houden op de actuele wet- en regelgeving.  
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Autumn Course kwaliteitshandboek updaten 

Wij attenderen u op de mogelijkheid om op 26 november aanstaande deel te nemen aan de Autumn Course 

‘kwaliteitshandboek updaten’. Het betreft hier een dag waarbij u zelfstandig - onder begeleiding - aan de slag gaat met 

de updateverwerking in uw eigen kwaliteitshandboek en ‘on the job’ kennis en ervaring opdoet. Aan het eind van de 

dag heeft u niet alleen meer kennis en ervaring opgedaan, maar ook uw kwaliteitshandboek bijgewerkt met de update. 

U kunt zich eenvoudig aanmelden door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl onder vermelding van ‘Autumn 

Course Kwaliteitshandboek updaten’ met daarin uw Novak-lidnummer en de contactgegevens van de personen die 

willen deelnemen.   

Onderhoudsabonnement voor uw kwaliteitshandboek 

Daarnaast is het mogelijk een aanvullend onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek. Met dit 

abonnement is uw handboek up-to-date en voldoet dit aan de eisen bij de periodieke kwaliteitstoetsing. Meer 

informatie over dit abonnement is te vinden op www.uwhandboek.nl/accountants. Daarnaast kunt u een e-mail sturen 

naar novak@novak.nl  voor het plannen van een afspraak bij u op kantoor. Tijdens de afspraak leggen we graag de 

werking van het abonnement aan u uit. 

Vragen? 

Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het kwaliteitshandboek of de update contact 

met ons op te nemen (telefoon: 070-3524002, e-mail: novak@novak.nl). Hetzelfde geldt wanneer u bij het gebruik van 

het kwaliteitshandboek ergens tegenaan loopt. Wij helpen u graag verder! 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Marcel Kurvers 

Projectleider 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 (0900 222 44 46). 

 

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 het dashboard van de beheeromgeving is de knop ‘Beschikbare content updates’ opgenomen zoals in 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 

delen van het Novak Kwaliteitshandboek, ontvangt u ook voor de andere delen updates wanneer u deze nog niet eerder 

heeft opgehaald. 

 

Opmerking: bij het ophalen van de update, is het nadrukkelijk  te adviseren om nieuwe artikelen als ‘gedepubliceerd’ op 

te halen.  U klikt hiervoor op de knop ‘Alles depubliceren. Zie onderstaande schermafbeelding. Hierdoor zijn deze 

artikelen aan de voorzijde in de portal voor gebruikers (nog) niet zichtbaar. Vervolgens kunt de artikelen één voor één 

publiceren wanneer u klaar bent met de verwerking ervan.  Deze update bevat 2 nieuwe artikelen zoals in onderstaande 

schermafbeelding aan de rechterzijde wordt weergegeven (Achter ‘Depubliceren’). 

Vervolgens klikt u op de knop ‘Updates verwerken’ zoals weergegeven in onderstaande schermafbeelding. 

 

De wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en de nieuwe artikelen worden nu binnengehaald. Het binnenhalen kan 

enige tijd duren. Klik op de knop ‘Dashboard’ linksboven onder het Scienta logo om terug te keren naar het dashboard 

van de beheeromgeving. 
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Stap 3: Oude artikelen archiveren 

Allereerst dient het kwaliteitshandboek te worden opgeschoond. Artikelen die in de Novak standaard niet meer worden 

gebruikt, dienen hiervoor te worden gearchiveerd indien u deze zelf ook niet meer wenst te gebruiken (let op: deze 

artikelen worden vanuit Novak niet meer onderhouden).  Bij deze update betreft het de volgende artikelen: 

Handboekdeel Hoofdstuk Artikel 

A Administratieve dienstverlening Model volgbiljet aangifte inkomstenbelasting 200x 

A Administratieve dienstverlening Model volgbiljet aangifte vennootschapsbelasting 200x 

Om een artikel te archiveren, opent u het desbetreffende handboekdeel zoals op onderstaande schermafbeelding 

weergegeven: 

 

Vervolgens opent u het desbetreffende hoofdstuk zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven: 

 

Plaats daarna een ‘vink’ in het hokje voor het artikel in dat gearchiveerd moet worden zoals op bovenstaande 

schermafbeelding weergegeven: 

Klik vervolgens op de knop ‘Archiveren’ rechtsboven in uw scherm zoals op bovenstaande schermafbeelding 

weergegeven.  

Let op: artikelen kunnen niet definitief verwijderd worden in Scienta. Dit heeft mede te maken met de verplichte 

bewaartermijn. Te archiveren artikelen zijn daarom altijd uit het archief te halen. Raadpleeg de volledige handleiding 

van Scienta op www.scienta.nl/handleiding voor meer informatie over het terugzetten van artikelen uit het archief.  
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Stap 4: Verplaatsen nieuwe artikelen 

Nieuwe artikelen 

In het modellenboek zijn onderaan de desbetreffende hoofdstukken, nieuwe artikelen opgenomen (zie bijlage achterin 

deze handleiding). Het gaat hier om de volgende artikelen: 

Hoofdstuk Artikel 

Kantooropzet  Model waarnemingsovereenkomst (wederzijdse 

waarneming) 

Kwaliteitsbeleid  Model geheimhoudingsverklaring externen 

 

Standaard worden nieuwe artikelen bij het ophalen van een update onderaan het juiste hoofdstuk geplaatst. Wenst u 

de indeling van uw kwaliteitshandboek gelijk te houden aan de actuele Novak standaard, dan dienen deze nieuwe 

artikelen binnen het hoofdstuk op de juiste plek te worden gezet.  Het is mogelijk om deze verplaatsing automatisch 

door te voeren.  Ook is het mogelijk om dit handmatig te doen. U kiest voor handmatig uitvoeren 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 verplaatsen van nieuwe artikelen 

Indien u de indeling van het Novak Kwaliteitshandboek deel K  automatisch gelijk wilt maken aan de actuele Novak-

standaard, dan gaat u in het dashboard naar ‘Instellingen’, ‘Abonnementen’ en kiest u voor ‘Herstellen naar 

oorspronkelijke structuur’ zoals op onderstaande schermafbeelding is weergegeven. 

 

 

Hiermee worden artikelen in het juiste hoofdstuk geplaatst, de naamgeving van bestaande hoofdstukken zo nodig 

gecorrigeerd  en wordt de artikelvolgorde binnen elk hoofdstuk gelijk gemaakt aan de actuele Novak standaard. 

Let op: deze actie geldt voor al uw handboeken. Wenst u alleen de artikelvolgorde in het Novak Kwaliteitshandboek 

deel K aan te passen maar heeft u daarnaast nog meer delen van het Novak Kwaliteitshandboek die u niet wenst te 

corrigeren, dan dient u methode B te volgen die hierna wordt beschreven.  
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Voor het aanpassen van de hoofdstuknamen plaatst u een ‘vink’ achter ‘Corrigeer categorienamen’ zoals in 

onderstaande schermafbeelding 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 verplaatsen van nieuwe artikelen 

Artikelen verplaatst u handmatig binnen het hoofdstuk doet u als volgt (het eerste nieuwe artikel ‘Model 

waarnemingsovereenkomst (wederzijde waarneming) staat al op de juiste plek). Selecteer allereerst het desbetreffende 

hoofdstuk,  ‘Kwaliteitsbeleid’ in het modellenboek zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven: 

 

Vervolgens gaat u met de muis op het eerste icoontje voor de artikelnaam (het artikel ‘Model 

waarnemingsovereenkomst (wederzijdse waarneming’) staan en dient u de linker muisknop ingedrukt te houden. Nu 

kunt u het artikel naar de juiste locatie binnen het ‘slepen’. In dit geval dient de volgorde als volgt te zijn (zie tevens de 

inhoudsopgave die als bijlage is opgenomen):  

 

  



10 

 

Stap 5: Nieuwe artikelen en niet-afgewikkelde wijzigingsvoorstellen verwerken 

Nu de actualisatie van de indeling is afgerond, dient te worden bepaald of u de nieuwe artikelen (in dit geval de twee 

modellen) wenst te gebruiken. Indien u één of meer nieuwe artikelen wenst te gebruiken, dient u deze zo nodig 

kantoorspecifiek te maken (aan te passen aan uw kantoorspecifieke situatie) en te publiceren (de nieuwe artikelen zijn 

immers op dit moment gedepubliceerd waardoor deze voor medewerkers niet zichtbaar zijn in de portal). De nieuwe 

artikelen zijn genoemd op pagina 7 van deze handleiding. 

Nadat een artikel kantoorspecifiek is gemaakt of dat u besloten heeft om het artikel te gaan gebruiken,  dient het artikel 

te worden gepubliceerd. Een artikel kunt u publiceren door in de tabel met artikelen in de kolom ‘Pub’ op het rode kruis 

te klikken. Deze zal dan veranderen in een groene vink zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven: 

 

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

met wijzigingsvoorstellen (zie rode arcering in onderstaande schermafbeelding).  
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Zodra u op de hiervoor genoemde link met niet-afgewikkelde wijzigingsvoorstellen heeft geklikt, komt u in onderstaand 

overzicht.  

 

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

u het artikel zoals deze binnen uw kantoor in gebruik is (met eventuele kantoorspecifieke aanpassingen). Aan de 

rechterzijde opent automatisch het wijzigingsvoorstel. 

Nadat het wijzigingsvoorstel is geopend wordt in de kleuren roze en grijs aangegeven wat de wijzigingen zijn. Roze 

betekent, dit wordt in het wijzigingsvoorstel als nieuwe tekst voorgesteld. Grijs betekent, dit is de oude tekst die nu in 

de huidige versie van uw handboek staat en niet is opgenomen in het wijzigingsvoorstel. 

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 roze en grijze 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).   
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Maak hiervoor gebruik van de knop ‘Vergelijk de laatste twee versies van dit artikel van de branchevereniging’ (Zie 

onderstaande schermafbeelding). De voorlaatste versie wordt in het linker tekstvlak geplaatst, de meest actuele versie 

uit de update wordt in het rechter tekstvlak geplaatst.  

(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 

(revisie) en aan de rechterzijde het wijzigingsvoorstel met de meest recente update. ) 

 

Indient u (gedeeltelijk) de tekst wilt overnemen uit de nieuwste update,  gaat u hiervoor terug naar de tab ‘Bewerken’. 

Doordat de verschillen in dit wijzigingsvoorstel in roze en grijs worden weergegeven, kan het lastig zijn om de juiste 

tekst te selecteren. Maak gebruik van de knop ‘Verberg verschillen’ zodat u alleen de meest actuele tekst ziet in het 

wijzigingsvoorstel (Zie onderstaande schermafbeelding). 

 

Selecteer de gewenste tekst en kopieer deze.  Ga vervolgens met uw muis in het linker tekstvlak staan (uw actieve 

handboek) op de plek waar u de nieuwe tekst wilt hebben, en kies vervolgens voor plakken.  

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 ‘Afgewikkeld’ zoals op 

onderstaande schermafbeelding weergegeven: 

 

Op deze wijze verwerkt u de teksten per wijzigingsvoorstel in uw kantoorspecifieke kwaliteitshandboek.  
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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 het icoontje met de groene pijl te klikken. Zie onderstaande schermafbeelding. 

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

 

Vervolgens wordt u gevraagd of u de inhoud naar de editor wilt kopiëren. Kies hier voor ‘OK’.  Tevens veranderd zo 

automatisch de status van het wijzigingsvoorstel in ‘afgewikkeld’. Met deze actie is het afwerken van het 

wijzigingsvoorstel gereed. 

Alle voorstellen wegwerken 

Herhaal deze stappen totdat alle wijzigingsvoorstellen zijn weggewerkt.  

Een wijzigingsvoorstel niet accepteren 

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

direct het wijzigingsvoorstel als afgewerkt aanmerken. Er wordt in dit geval niets opgenomen. Wel wordt het 

wijzigingsvoorstel uit de lijst met openstaande wijzigingsvoorstellen gehaald (zie tevens onderstaande afbeelding).  
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Stap 6: Programma verversen ter afsluiting update 

Om de update af te ronden dient u het programma te verversen. Dit om alle wijzigingen in de artikelvolgorde en 

wijzigingen van titels in de artikelen in de portal goed weer te geven. In het dashboard klikt u hiervoor op de 

snelkoppeling ‘Programma verversen’ zoals weergegeven op onderstaande schermafbeelding.

 

De update is nu verwerkt.  
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Bijlage 1: inhoudsopgave Novak Kwaliteitshandboek deel K 2013 

o Inleiding  

� Inleiding, inhoud en beheer  

� Bronnen  

o Kantooropzet  

� Kantooropzet  

� Verzekeringen en waarneming  

� Pensioenadvisering en vergunningplicht (Wft)  

� Inschakelen overige deskundigen  

o Kantoorregelingen  

� Archivering  

� Bewaartermijnen  

� Tekeningsbevoegdheid  

� Urenverantwoording  

� Debiteurenbeheer  

� Telefoon  

� Correspondentie  

� Overige huishoudelijke zaken  

� Besprekingsverslagen  

o Kantoorautomatisering  

� ICT  

� Elektronische communicatie  

� Disclaimer  

� Cloud computing  

� Beheersingsmaatregelen betrouwbaarheid ICT  

� Website  

o Kwaliteitsbeleid  

� Kwaliteitsbeleid  

� Objectiviteit  

� Geheimhouding  

� Klachten- en incidenten  

� Medewerkers  

� Voorschriften PE  

� Stappenplan samenstellingsopdracht  

� Toetsing vaktechnische kwaliteit op kantoor- en opdrachtniveau  

� Melding ongebruikelijke transacties (Wwft)  

� Dossiervorming  

o Cliëntbeheer en -acceptatie  

� Relatiebeheer  

� Risicoprofiel cliënt en beoordeling integriteit  

o Overige onderwerpen  

� Overeengekomen specifieke werkzaamheden  

� Overige opdrachten  

� Onderzoek FIOD  

� Boekenonderzoek Belastingdienst  

o Voorbereiding en planning  

� Uitbrengen offertes  

� Opdrachtaanvaarding  

� Opdrachtcontinuatie  

� Opdrachtbeëindiging  

� Planning van de opdracht  

� Materialiteit bij samenstellingsopdrachten  
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� Frauderisico's en fraudemelding  

o Uitvoering, bespreking en rapportering  

� Uitvoering werkzaamheden  

� Overzicht werkprogramma's samenstellingsopdracht  

� Discontinuïteit  

� Afrondende werkzaamheden  

� Toezending en bespreking conceptrapport  

� Bevestiging bij de jaarrekening (LOR)  

� Opstellen jaarrekening en rapportering  

� Gebruik en verspreiding jaarrekening  

� Datering en ondertekening jaarrekening  

� Benoeming bestuurder bij ontstentenis  

� Publicatie jaarrekening  
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Bijlage 2: inhoudsopgave modellenboek 2013 

o Kantooropzet  

� Model algemene voorwaarden NBA  

� Model brief introductie nieuwe Algemene Voorwaarden  

� Model waarnemingsovereenkomst (enkelvoudige waarneming)  

� Model waarnemingsovereenkomst (wederzijdse waarneming)  

o Kantoorregelingen  

� Modelbrief betalingsherinnering  

� Modellen voor aanmaningen  

� Model brief werkstop  

� Model besprekingsverslag en aantekeningen  

o Kwaliteitsbeleid  

� Modelverklaring objectiviteit en betrokkenheid bij incidenten  

� Model geheimhoudingsverklaring externen  

� Model klachten- en meldingsregeling (Optioneel)  

� Model beoordelingsformulier medewerkers  

� Model kwaliteitsreview samenstellingsopdracht  

� Dossierindeling balansdossier  

� Dossierindeling permanent dossier  

o Cliëntbeheer en -acceptatie  

� Checklist oriëntatie nieuwe cliënt  

� Checklist risicoprofiel cliëntacceptatie en beoordeling integriteit cliënt  

o Overige onderwerpen  

� Werkprogramma verzorgen belastingaangiften  

� Werkprogramma tussentijdse rapportages  

o Voorbereiding en Planning  

� Model offerte  

� Checklist opdrachtaanvaarding  

� Model plegen collegiaal overleg  

� Model brief beantwoording verzoek collegiaal overleg  

� Checklist opdrachtcontinuatie  

� Model vastlegging inzicht in de entiteit en haar omgeving  

� Model planningschecklist  

o Uitvoering, bespreking en rapportering  

� Werkprogramma samenstellingsopdracht  

� Werkprogramma samenstellingsopdracht klein  

� Werkprogramma samenstellingsopdracht beheer  

� Werkprogramma samenstellingsopdracht ZZP  

� Werkprogramma samenstellingsopdracht stichting/vereniging  

� Werkprogramma consolidatie  

� Werkprogramma discontinuïteit van de onderneming  

� Checklist omzetbelasting  

� Checklist fiscaal gerelateerde aandachtspunten  

� Checklist assuranties  

� Werkprogramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode  

� Checklist review jaarrekening  

� Model dossierafrondingschecklist  

� Model overzicht bespreekpunten concept jaarrekening bespreking  

� Model brief toezending concept jaarrekening  

� Model rapportgeleideformulier  
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� Model brief toezending definitief rapport  

� Model notulen AV vaststelling jaarrekening  

� Model notulen AV uitstel  

� Model brief toezending publicatiestukken aan cliënt  

� Model brief aanbieding Kamer van Koophandel  

 


