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Inleiding 

Deze handleiding voor het Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (klein) (K), bestaat uit twee delen: 

A. Beschrijving inhoud van de update met toelichtingen; 

B. Uitleg hoe in zeven stappen deze update te verwerken.  

De update van deze delen bevat op hoofdlijnen de volgende punten: 

 Voor het kantoordeel, betreft de update een uitbreiding op het gebied van het cliëntdossier. 

 De update voor het opdrachtendeel voor samenstellingsopdrachten betreft een vernieuwing 

in verband met de doorvertaling van de vereisten uit de nieuwe Standaard 4410H. Daarnaast 

wordt een splitsing aangebracht tussen artikelen op kantoorniveau en artikelen op 

opdrachtniveau om gebruikers van dit handboekdeel op opdrachtniveau te laten aansluiten 

op het deel voor samenstellingsopdrachten en het praktisch toepasbaar maken verder te 

verbeteren. Door deze splitsing ontstaan drie nieuwe delen: administratieve dienstverlening, 

samenstellingsopdrachten  en overige non-assurance-opdrachten. 

Veel gestelde vragen en antwoorden 

Er is een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld die ingaat op de nieuwe 

Novak-werkaanpak voor de uitvoering van samenstellingsopdrachten: ‘puur samenstellen’. Hierin is 

onder andere te lezen wat de minimale verplichtingen zijn vanuit wet- en regelgeving ten aanzien 

van de doorvertaling van deze werkaanpak binnen uw kantoor. 

Download hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de implementatie van de nieuwe Novak 

werkaanpak ‘puur samenstellen’.  

  

http://www.2-advise.com/downloads/NOVAK%20Kwaliteitshandboek/FAQ_Novak_werkaanpak_puur_samenstellen.pdf
http://www.2-advise.com/downloads/NOVAK%20Kwaliteitshandboek/FAQ_Novak_werkaanpak_puur_samenstellen.pdf
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Bijeenkomsten ‘puur samenstellen’ najaar 2015 

Tevens worden dit najaar enkele bijeenkomsten georganiseerd waarvoor u zich kunt inschrijven. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt de nieuwe werkaanpak ‘puur samenstellen’ uitgelegd. Deze 

werkaanpak vormt de basis van het vernieuwde deel ‘Samenstellingsopdrachten (B)’. Tijdens deze 

bijeenkomsten wordt ingegaan op de impact van deze werkaanpak, wordt uitgelegd hoe de 

werkaanpak in elkaar zit en hoe u deze kunt implementeren binnen uw kantoor.  Deze 

bijeenkomsten zijn van toepassing voor gebruikers van het Novak Kwaliteitshandboek deel 

Samenstellingsopdrachten (B) en deel Kantoor (klein) (K). 

Update verwerkingsessies najaar 2015 

In de laatste vier maanden van dit jaar wordt elke maand in het land een sessie georganiseerd 

waarvoor u zich kunt inschrijven wanneer u uitleg en hulp wenst bij de verwerking van deze update. 

Nadere informatie hierover volgt binnenkort in één van de nieuwsbrieven. 

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.  Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op 

www.uwhandboek.nl/ervaring.  

Heeft u vragen over hulp bij het beheer en onderhoud van uw kwaliteitshandboek, dan kunt u 

contact opnemen met de projectmanager 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  

  

mailto:redactie@novak.nl
http://www.uwhandboek.nl/accountants
http://www.uwhandboek.nl/ervaring
mailto:redactie@novak.nl
http://www.scienta.nl/handleiding
mailto:redactie@novak.nl
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A. Beschrijving inhoud van de update met toelichtingen 
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De volgende structuurwijzigingen en vernieuwingen zijn doorgevoerd. De wijzigingen op 

artikelniveau die door deze update beschikbaar komen, zijn door middel van de wijzigingsvoorstellen 

inzichtelijk.  

Hoofdstuk Kwaliteitsbeleid 

 Het artikel ‘Stappenplan samenstellingsopdracht’ is hier komen te vervallen door de splitsing 

tussen artikelen op kantoorniveau en artikelen op opdrachtniveau.  

 Het artikel ‘Dossiervorming’ is hier komen te vervallen door de splitsing tussen artikelen op 

kantoorniveau en artikelen op opdrachtniveau. 

 Het artikel ‘Consultatie’ is hier komen te vervallen door de splitsing tussen artikelen op 

kantoorniveau en artikelen op opdrachtniveau. 

 De ‘Kruistabel aangaande Oriëntatievragenlijst – Novak Kwaliteitshandboek’ is vanuit de 

modellenbibliotheek (sectie ‘Ondersteunende modellen, subsectie Kruistabellen 

oriëntatievragenlijsten – Kwaliteitshandboek’) verplaatst naar dit hoofdstuk.  

Hoofdstuk ‘Compliance’ 

 Dit hoofdstuk is nieuw toegevoegd door de splitsing tussen artikelen op kantoorniveau en op 

opdrachtniveau. De volgende artikelen uit het hoofdstuk ‘Overige onderwerpen’ zijn 

verplaatst naar dit hoofdstuk: 

o Onderzoek FIOD. 

o Boekenonderzoek Belastingdienst. 

o Melding ongebruikelijke transacties (Wwft). 

Hoofdstuk ‘Cliëntbeheer en -acceptatie’ 

 Het artikel ‘Kennismaking en uitbrengen offertes’ is verplaatst van het hoofdstuk 

‘Voorbereiding en planning’. 

 De ‘Instructie cliëntdossier’ is nieuw en gaat in op de dossiervorming van 

opdrachtoverstijgende cliëntinformatie ter verbetering van de kwaliteit over de verschillende 

opdrachten heen.  

Hoofdstuk ‘Voorbereiding en planning’ 

 Dit hoofdstuk is komen te vervallen door de splitsing tussen artikelen op kantoorniveau en 

op opdrachtniveau en de verwerking van de nieuwe Standaard 4410H. Hiervoor zijn de 

volgende delen toegevoegd:  

o ‘Administratieve dienstverlening’. 

o ‘Samenstellingsopdrachten’. 

o ‘Overige non-assurance-opdrachten’. 

  



6 
 

Hoofdstuk ‘Uitvoering, bespreking en rapportering’ 

 Dit hoofdstuk is komen te vervallen door de splitsing tussen artikelen op kantoorniveau en 

op opdrachtniveau en de verwerking van de nieuwe Standaard 4410H. Hiervoor zijn de 

volgende delen nieuw toegevoegd:  

o ‘Administratieve dienstverlening’; 

o ‘Samenstellingsopdrachten’; 

o ‘Overige non-assurance-opdrachten’. 

Hoofdstuk ‘Overige werkzaamheden’ 

 De ‘Inleiding overige onderwerpen’, de ‘Instructie overeengekomen specifieke 

werkzaamheden’, de ‘Instructie overige opdrachten’ en de ‘Instructie salarisadministratie’zijn 

opgenomen in een nieuw deel ‘Overige non-assurance opdrachten’. Zie verderop. 

 De ‘Instructie administratieve dienstverlening’ is komen te vervallen en is vervangen door 

een nieuw deel ‘Administratieve dienstverlening’. De inhoud van deze instructie is opgeknipt 

in de diverse instructies in het deel ‘Administratieve dienstverlening’.  

Deel Administratieve dienstverlening 

Het deel ‘Administratieve dienstverlening’ betreft een nieuw deel van het kwaliteitshandboek en 

komt beschikbaar voor alle gebruikers van het ‘Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (klein) (K)’. 

Alle werkzaamheden om te komen tot een uitgewerkte kolommenbalans vallen vanuit de nieuwe 

Standaard 4410H gezien, onder ‘Administratieve dienstverlening’. Dit betekent meer flexibiliteit bij 

de uitvoering van deze werkzaamheden, omdat vanuit wet- en regelgeving alleen verplichtingen 

gelden vanuit de VGBA en de Wwft. Het kantoor heeft hierdoor een hogere mate van flexibiliteit in 

de inrichting van deze opdrachten. Het deel ‘Administratieve dienstverlening’ is opgezet vanuit de 

gedachte van een fictief kantoor, dat als uitgangspunt kan worden gebruikt. Bij het specifiek maken 

en toepassen binnen het kantoor, dient in ieder geval te worden geborgd dat de vereisten vanuit de 

VGBA en de Wwft worden nageleefd.  

Deel Samenstellingsopdrachten (B) 

Abonnees van het ‘Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (klein)’ ontvangen vanaf heden voor de 

uitvoering van samenstellingsopdrachten deel ‘Samenstellingsopdrachten (B)’. In dit deel zijn de 

vereisten uit de nieuwe Standaard 4410H doorvertaald in de instructies. De modellen in de 

modellenbibliotheek zijn eveneens aangepast aan de vereisten uit de nieuwe Standaard 4410H. Deze 

Standaard is per 1 januari 2016 verplicht.  

Volgens de nieuwe Standaard 4410H begint de samenstellingsopdracht vanaf een uitgewerkte 

kolommenbalans. De doorvertaling van de vereisten van deze Standaard resulteert in een 'pure' 

samenstellingsopdracht. Overige (voorbereidende) werkzaamheden zijn ondergebracht in het deel 

‘Administratieve dienstverlening’. Voor meer informatie over splitsing van werkzaamheden, zie 

hierboven onder deel ‘Administratieve dienstverlening’.  

Het redactieteam heeft tevens een ‘cross reference tabel’ opgesteld, die de vertaalslag vormt tussen 

de vereisten uit de ‘Nadere voorschriften controle- en overige standaarden 4410H’ en het ‘Novak 

Kwaliteitshandboek deel Samenstellingsopdrachten (B)’. Met deze tabel wordt inzichtelijk gemaakt In 
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welke instructie een specifiek onderdeel van de vereisten is verwerkt. Kortom, een koppeling tussen 

wet- en regelgeving en dit deel van het Novak Kwaliteitshandboek. De ‘cross reference tabel’ is vanaf 

heden beschikbaar in dit deel.  

Let op: doordat de nieuwe Standaard 4410H pas vanaf 1 januari 2016 verplicht dient te worden 

toegepast, heeft u tot 31 december 2015 de tijd om de update te implementeren binnen uw kantoor. 

Staat er een kwaliteitstoetsing voor uw kantoor gepland in 2015, dan is het advies om de verwerking 

van de update en de implementatie van de nieuwe werkaanpak pas te laten plaatsvinden na 

toetsing.  

Deel Overige non-assurance werkzaamheden 

‘Overige non-assurance werkzaamheden’ is een nieuw deel van het kwaliteitshandboek en komt 

beschikbaar voor alle gebruikers van het ‘Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (klein)’.   

 In dit nieuwe deel zijn de instructies uit het hoofdstuk ‘Overige onderwerpen’ opgenomen, 

met uitzondering van de instructies ‘Onderzoek FIOD’ en ‘Boekenonderzoek Belastingdienst’. 

Modellenbibliotheek (M) 

Sectie ‘Uitvoering accountantsopdrachten’ 

 Algemeen: achter de naam van elke checklist en elk werkprogramma staat nu tussen haakjes 

vermeld dat het model is bedoeld voor samenstellingsopdrachten (SO). 

 De sectie ‘Uitvoering accountantsopdrachten’ is qua indeling van de subsecties in lijn 

gebracht met de indeling van de diverse handboekdelen op opdrachtniveau: 

o De subsectie ‘Voorbereiding’ heeft de naam ‘Opdrachtaanvaarding en -continuatie’ 

gekregen. Hierin zijn de modellen aangaande deze fase opgenomen uit de ‘oude’ 

sectie ‘Risico inschattingswerkzaamheden’. 

o De subsectie 'Risico inschattingswerkzaamheden' heeft de naam 'Opdrachtplanning 

(en risicoanalyse) gekregen. De volgorde van modellen in deze subsectie is 

aangepast.  

 ‘Voorbeeld offerte SO’ is verplaatst naar de sectie ‘Kantoorvoering, subsectie 

Cliëntbeheer en -acceptatie’. 

 De ‘Checklist risicoprofiel cliëntacceptatie en beoordeling integriteit cliënt’ is 

verplaatst naar de sectie ‘Kantoorvoering’, subsectie ‘Cliëntbeheer en –

acceptatie’. 

o De subsectie 'Inspelen op ingeschatte risico's' heeft de naam 'Uitvoering' gekregen. 

 Voor samenstellingsopdrachten is één nieuw werkprogramma opgenomen in 

deze sectie, die borgt dat de vereisten ten aanzien van de uitvoering uit de 

Standaard 4410H worden geraakt.  De ‘oude’ werkprogramma’s voor 

samenstellingsopdrachten zijn verplaatst. Voor meer informatie zie 

hieronder sectie ‘Uitvoering overige werkzaamheden, subsectie 

‘Administratieve dienstverlening’. Ook het ‘Werkprogramma tussentijdse 

rapportages’ is verplaatst naar dit onderdeel van de modellenbibliotheek. 

o Een nieuwe subsectie ‘Afronding en bespreking’ is toegevoegd.  
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 De afrondende modellen uit de oude subsectie ‘Uitvoering’ zijn hierin 

opgenomen.  

 De ‘Checklist review (Concept) jaarrekening SO’ is komen te vervallen. 

Sectie ‘Uitvoering overige werkzaamheden, subsectie Administratieve dienstverlening’ 

 Checklist en werkprogramma’s behorende bij het deel ‘Administratieve dienstverlening’ voor 

opdrachtaanvaarding, -continuatie, planning, uitvoering en afronding zijn hier opgenomen. 

 De werkprogramma's voor samenstellingsopdrachten zijn omgebouwd tot werkprogramma's 

voor administratieve dienstverlening. Derhalve zijn deze werkprogramma's verplaatst naar 

deze sectie. 

Sectie ‘Ondersteunende modellen’, subsectie Dossiervorming’ 

 De subsectie ‘Dossiervorming’ bevat een nieuw model voor het cliëntdossier. Het 

administratiedossier en het samensteldossier zijn vernieuwd.  

Voor het verwerken van de update is een handleiding beschikbaar. Gezien de omvang van de update 

is het uitdrukkelijk aan te raden om de handleiding te volgen. In de laatste vier maanden van dit jaar 

wordt elke maand een sessie georganiseerd waarvoor u zich kunt inschrijven wanneer u uitleg en 

hulp wenst bij de verwerking van deze update. Nadere informatie hierover volgt binnenkort. 

Tevens worden dit najaar enkele bijeenkomsten georganiseerd waarvoor u zich kunt inschrijven. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt de nieuwe werkaanpak ‘puur samenstellen’ uitgelegd. Deze 

werkaanpak vormt de basis van het vernieuwde deel ‘Samenstellingsopdrachten (B)’. Tijdens deze 

bijeenkomsten wordt ingegaan op de impact van deze werkaanpak en wordt uitgelegd hoe de 

werkaanpak in elkaar zit en hoe u deze kunt implementeren binnen uw kantoor.  
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B. Stap voor stap uitleg voor de verwerking van de update 
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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.   

 

  



11 
 

Stap 2: Update ophalen 

In de beheeromgeving kunt u door middel van de knop ‘zoek naar abonnement-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.   

Let op: haal de update pas op zodra u deze ook daadwerkelijk gaat verwerken. Updates blijven 

voor u beschikbaar, ook wanneer u de update niet direct na het verschijnen ophaalt.  

Deze update bevat diverse nieuwe artikelen. Nieuwe artikelen worden standaard als ‘publiceren na 

update’ artikel weergegeven. Hiermee zijn de artikelen na het binnenhalen voor iedereen te 

raadplegen (zowel voor medewerkers als voor beheerder). Het is aan te raden om nieuwe artikelen 

eerst op ‘depubliceren na update’ te zetten zodat u als beheerder eerst de nieuwe artikelen kunt 

beoordelen en zo nodig kantoorspecifiek maken. Vervolgens kunt u artikelen handmatig ‘publiceren’ 

wanneer deze gereed zijn.  

Om de nieuwe artikelen ‘gedepubliceerd’ op te halen, zet de lijstgrootte op 100. Zie onderstaande 

schermafbeelding. 

 

 

Plaats vervolgens ‘een vink boven de lijst met artikelen en klik op depubliceren zoals op onderstaand 

schermafbeelding weergegeven.  
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Let op, zijn er meerdere pagina’s met wijzigingsvoorstellen, dan dient deze stap voor elke pagina te 

worden herhaald. Het aantal pagina’s is te zien onderaan de pagina met wijzigingsvoorstellen. Zie 

onderstaande schermafbeelding. 

 

Klik vervolgens op ‘Updates verwerken’ om de update op te halen. 

 

Gezien de omvang van de update, kan het enige tijd duren totdat alle wijzigingsvoorstellen  (updates) 

en nieuwe artikelen zijn opgehaald. Kijk bij ‘Achtergrond opdrachten’ of de updates allemaal zijn 

ontvangen. Dit is te vinden onder ‘Instellingen’, zie onderstaande schermafbeelding. 
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Stap 3: Oude artikelen archiveren  

Diverse artikelen worden vervangen door artikelen in het nieuwe deel ‘Samenstellingsopdrachten’.  

De oude artikelen kunnen worden gearchiveerd. Hieronder is een overzicht opgenomen met te 

archiveren artikelen.  

Deel Hoofdstuk  Subhoofdstuk Artikel 

Kantoor (klein) (K) Kwaliteitsbeleid - Stappenplan 
samenstellingsopdracht 

Kantoor (klein) (K) Kwaliteitsbeleid - Dossiervorming 

Kantoor (klein) (K) Kwaliteitsbeleid - Consultatie 

Kantoor (klein) (K) Kwaliteitsbeleid - Meten en verbeteren van 
kwaliteit (indien nog niet 
eerder al gearchiveerd) 

Modellenbibliotheek 
(M) 

Uitvoering 
accountantsopdrachten 

Inspelen op 
ingeschatte 
risicio’s 

Checklist review (Concept) 
jaarrekening SO  

 

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

handboek door in het dashboard aan de rechterzijde (onder het logo) op het desbetreffende deel van 

het kwaliteitshandboek te klikken, zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven.   
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Klap het handboek open door op de naam te klikken en open daarna het hoofdstuk, in dit voorbeeld, 

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

klik vervolgens bovenin op ‘Archiveren’. Zie bovenstaande schermafbeelding. Herhaal deze stappen 

voor de hiervoor genoemde artikelen. 
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Stap 4: Volgorde artikelen aanpassen 

De volgorde van een aantal artikelen is aangepast. Daarnaast zijn een aantal artikelen verplaatst naar 

een ander hoofdstuk en zijn er verbeteringen doorgevoerd in de indeling van de 

modellenbibliotheek. Als bijlage bij deze handleiding is een inhoudsopgave opgenomen. Aan de hand 

van deze inhoudsopgave kunt u de wijzigingen in de structuur handmatig of automatisch in uw 

Scienta-omgeving doorvoeren. Hierna wordt uitgelegd hoe u de wijzigingen in de structuur 

automatisch kunt doorvoeren.  

Automatisch bijwerken van indeling 

De indeling van uw kwaliteitshandboek aanpassen aan de actuele indeling van het Novak 

Kwaliteitshandboek, is met de automatische functionaliteit uiterst eenvoudig. Het is aan te raden om 

de indeling van uw kwaliteitshandboek zoveel mogelijk gelijk te houden aan de Novak-standaard 

aangezien de tekstuele verwijzingen die door de reactie zijn aangebracht (bijvoorbeeld een 

verwijzing vanuit een instructie naar een checklist in de modellenbibliotheek), kloppen.  

Let op, het gaat hier dus niet om de inhoud van artikelen, maar om de volgorde van artikelen en de 

verdeling van artikelen in de diverse hoofdstukken.  Ook in een kantoorspecifiek gemaakt 

kwaliteitshandboek kunt u automatisch de structuur van uw handboek aanpassen, er is geen effect 

op de inhoud van uw kwaliteitshandboek. 

Ook is het mogelijk om de structuuraanpassing handmatig door te voeren. 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. Dit is meestal aan de orde wanneer u veel ervaring heeft op het 

gebied van het werken met Scienta. Om deze reden wordt handmatig aanpassen van de structuur 

niet beschreven in deze handleiding, maar wordt verwezen naar de algemene handleiding van 

Scienta (http://help.mijnscienta.nl). Wel zijn verderop enkele aandachtspunten opgenomen die u 

helpen bij de handmatige aanpassing van de structuur in de modellenbibliotheek.  

Voor de volledigheid is als bijlage bij deze handleiding de nieuwe inhoudsopgave opgenomen. 

  

http://help.mijnscienta.nl/
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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. 

Voor het aanpassen van de hoofdstuknamen 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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Aandachtspunten voor handmatig aanpassen van de artikelvolgorde 

Let op: onderstaande is alleen van toepassing indien u op basis van de inhoudsopgave (als bijlage 

achterin deze handleiding) handmatig de wijzigingen wenst door te voeren. 

Aan het begin van dit document onder ‘Beschrijving inhoud van de update met toelichtingen’ staan 

de specifieke verplaatsingen nader beschreven. Voor wat betreft de structuuraanpassingen in de 

modellenbibliotheek, is het raadzaam om onderstaande informatie te lezen.  

Modellenbibliotheek 

De indeling van de modellenbibliotheek is iets aangepast. Indien u handmatig de indeling wenst aan 

te passen aan de actuele volgorde die vanuit Novak is aangebracht, werkt het gemakkelijker om 

vanuit de volgende stappen de aanpassingen door te voeren: 

 Het subhoofdstuk ‘Voorbereiding’ onder ‘Uitvoering accountantsopdrachten’ is hernoemd 

naar ‘Opdrachtaanvaarding en –continuatie’. De artikelen die hierin opgenomen dienen te 

worden komen uit het ‘oude’ hoofdstuk ‘Risico inschattingswerkzaamheden’. 

 Het subhoofdstuk ‘Risico inschattingswerkzaamheden’ onder ‘Uitvoering 

accountantsopdrachten’ is hernoemd naar ‘Planning (en risicoanalyse).  

 Het subhoofdstuk ‘Inspelen op ingeschatte risico’s’ onder ‘Uitvoering 

accountantsopdrachten’ is hernoemd naar ‘Uitvoering’; 

 Er is een nieuw subhoofdstuk ‘Afronding en bespreking’ aangemaakt  onder ‘Uitvoering 

accountantsopdrachten’. De artikelen die hierin opgenomen dienen te worden komen uit het 

‘oude’ hoofdstuk ‘Inspelen op ingeschatte risico’s’. 
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Stap 5: Archiveren hoofdstukken 

Nadat de structuur van het kwaliteitshandboek is aangepast, kunt u drie hoofdstukken archiveren. 

Deze hoofdstukken zijn in herziene vorm (in verband met de nieuwe Standaard 4410H) 

ondergebracht in het deel Samenstellingsopdrachten zoals bij deze update in uw Scienta-omgeving is 

uitgeleverd.  Het betreft de hoofdstukken: 

Kantoor (klein) (K) 

 Overige onderwerpen; 

 Voorbereiding en planning; 

 Uitvoering, bespreking en rapportering. 

Modellenbibliotheek 

 Kruistabellen oriëntatievragenlijsten - kwaliteitshandboek 

Voor het archiveren van deze hoofdstukken, gaat u als volgt te werk. Open het handboekdeel zoals 

beschreven op pagina 13.  Plaats vervolgens een ‘vink’ voor de te archiveren hoofdstukken en klik op 

‘Archiveren’ boven de tabel. Zie onderstaande schermafbeelding. Herhaal deze stappen voor alle te 

archiveren hoofdstukken. 
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Stap 6: Niet-afgewikkelde wijzigingsvoorstellen verwerken 

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

snelkoppeling met wijzigingsvoorstellen (zie 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.  
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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).  

Let op: 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.  
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Indient u de tekst wilt overnemen uit de nieuwste update, gaat u hiervoor terug naar de tab 

‘Wijzigingsvoorstellen’ 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 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 7: Beoordelen en activeren nieuwe artikelen 

Als laatste stapt dienen de artikelen te worden beoordeeld die nieuw zijn opgenomen. Hieronder is 

een overzicht met nieuwe artikelen opgenomen: 

Deel kwaliteitshandboek Hoofdstuk Subhoofdstuk Artikel 

Kantoor (klein) (K) Cliëntbeheer en -
acceptatie 

- Instructie cliëntdossier 

Administratieve 
dienstverlening 

- - Complete handboekdeel 

Samenstellingsopdrachten - - Complete handboekdeel 

Modellenbibliotheek Uitvoering 
accountantsopdrachten 

Uitvoering Werkprogramma 
samenstellingsopdracht 

Modellenbibliotheek Uitvoering overige 
opdrachten 

Administratieve 
dienstverlening 

Diverse checklists en 
werkprogramma’s  ADV 

Modellenbibliotheek Uitvoering overige 
opdrachten 

Dossiervorming Diverse dossiers 

 

De hiervoor beschreven 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.  Zie 

onderstaande schermafbeelding.   

Tip: meerdere artikelen ineens publiceren? Plaats een ‘vink’ in het vlakje voor de desbetreffende 

artikelen, en klik vervolgens boven de tabel op ‘Publiceren’. Zie onderstaande schermafbeelding.

 

Tip: depubliceer artikelen in het kwaliteitshandboek of de modellenbibliotheek die niet van 

toepassing zijn op het kantoor, dit is essentieel in het kader van de periodieke kwaliteitstoetsing 

vanuit de beroepsorganisatie.  

Na afronding van deze laatste stap, is de update verwerkt.  
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Bijlage: inhoudsopgave Novak Kwaliteitshandboek en Modellenbibliotheek  
Versiedatum: 15 juni 2015 

  Deel Kantoor (klein)  (K) 

  Starten (met het kwaliteitshandboek)  

  Inleiding 

  Startend accountantskantoor 

  Overzicht artikelen startend accountantskantoor 

  Instructie type opdrachten 

  Startersbrochure NBA: Mijn accountantspraktijk  

  Voorwoord 

  Oriëntatiefase 

  Vereisten op kantoor/organisatieniveau 

  Vereisten opdrachtuitvoering en dossiervorming 

  Kwaliteitsbewaking 

  Hulpmiddelen bij de praktijkuitoefening 

  Bijlage: Schema regelgeving openbaar accountantsuitoefening 

  Inleiding  

  Inleiding, inhoud en beheer 

  Bronnen 

  Kantooropzet  

  Kantooropzet 

  Verzekeringen en waarneming 

  Pensioenadvisering en vergunningplicht (Wft) 

  Inschakelen overige deskundigen 

  Kantoorregelingen  

  Archivering 

  Bewaartermijnen 

  Tekeningsbevoegdheid 

  Urenverantwoording 

  Debiteurenbeheer 

  Telefoon 

  Correspondentie 

  Overige huishoudelijke zaken 

  Besprekingsverslagen 

  Kantoorautomatisering  

  ICT 

  Elektronische communicatie 

  Disclaimer 

  Cloud computing 

  Beheersingsmaatregelen betrouwbaarheid ICT 

  Website 
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  Kwaliteitsbeleid  

  Kwaliteitsbeleid 

  Objectiviteit 

  Geheimhouding 

  Instructie klachten- en klokkenluidersregeling 

  Medewerkers 

  Voorschriften PE 

  Toetsing vaktechnische kwaliteit op kantoorniveau 

  Kruistabellen kwaliteitshandboek - oriëntatievragenlijsten 

  Kruistabel oriëntatievragenlijst aan assurance verwante opdrachten - kwaliteitshandboek 

deel 'Kantoor (klein)' en deel 'SO' 

  Compliance  

  Onderzoek FIOD 

  Boekenonderzoek Belastingdienst 

  Melding ongebruikelijke transacties (Wwft) 

  Cliëntbeheer en -acceptatie  

  Relatiebeheer 

  Cliëntdossier 

  Kennismaking en uitbrengen offertes 

  Risicoprofiel cliënt en beoordeling integriteit 
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  Deel Administratieve dienstverlening  

  Inleiding  

  Inleiding 

  Bronnen 

  Kwaliteitsmaatregelen op opdrachtniveau  

  Stappenplan ADV 

  Instructie dossiervorming 

  Opdrachtaanvaarding en -continuatie  

  Instructie opdrachtaanvaarding 

  Instructie opdrachtcontinuatie 

  Instructie opdrachtbeëindiging 

  Opdrachtplanning  

  Instructie planning 

  Uitvoering  

  Instructie uitvoering 

  Overzicht werkprogramma's ADV 

  Afronding en bespreking  

  Instructie afrondende werkzaamheden 
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  Deel Samenstellingsopdrachten (B)  

  Inleiding  

  Inleiding 

  Bronnen 

  Kwaliteitsmaatregelen op opdrachtniveau  

  Instructie kwaliteitsbeleid 

  Instructie samenstellingsopdracht 

  Stappenplan samenstellingsopdracht 

  Procedure toetsing vaktechnische kwaliteit op opdrachtniveau 

  Instructie dossiervorming 

  Instructie consultatie 

  Kruistabellen Standaarden - Novak Kwaliteitshandboek deel 'SO' 

  Kruistabel NV COS 4410H (Samenstellingsopdrachten) 

  Opdrachtaanvaarding en -continuatie  

  Instructie opdrachtaanvaarding 

  Instructie opdrachtverandering 

  Instructie opdrachtcontinuatie 

  Procedure opdrachtbeëindiging 

  Opdrachtplanning  

  Instructie planning 

  Instructie inzicht in de entiteit 

  Instructie materialiteit bij samenstellingsopdrachten 

  Instructie fraude-indicaties en opvolging 

  Uitvoering  

  Instructie uitvoering werkzaamheden 

  Instructie discontinuïteit van de onderneming 

  Afronding en bespreking  

  Instructie afrondende werkzaamheden 

  Procedure toezending en bespreking conceptjaarrekening 

  Instructie bevestiging bij de jaarrekening 

  Rapportering  

  Instructie opstellen jaarrekening en rapportering 

  Instructie gebruik en verspreiding jaarrekening 

  Instructie datering jaarrekening en ondertekening 

  Instructie notulen van de Algemene Vergadering 

Instructie publicatie jaarrekening 
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Deel Overige non-assurance-opdrachten  

  Inleiding 

  Bronnen 

  Instructie overeengekomen specifieke werkzaamheden 

  Instructie overige opdrachten 

  Instructie salarisadministratie 
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  Modellenbibliotheek  

  Inleiding  

  Inleiding 

  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 aanmaningen 

  Voorbeeld brief werkstop 

  Onafhankelijkheid, objectiviteit en geheimhouding  

  Modelverklaring objectiviteit en integriteit 

  Model geheimhoudingsverklaring externen 

  Kwaliteitsborging en -bewaking  

  Model klachten- en meldingsregeling (Optioneel) 

  Checklist kwaliteitsreview SO 

  Cliëntbeheer en -acceptatie  

  Model bespreekpunten oriëntatie nieuwe cliënt 

  Voorbeeld offerte SO 

  Checklist risicoprofiel cliëntacceptatie en beoordeling integriteit cliënt 

  Personeel  

  Functies en beoordelen  

  Model beoordelingsformulier medewerkers 

  Uitvoering accountantsopdrachten  

  Opdrachtaanvaarding en -continuatie  

  Model plegen collegiaal overleg 

  Checklist opdrachtaanvaarding SO 

  Checklist opdrachtcontinuatie SO 

  Model brief beantwoording verzoek collegiaal overleg 
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  Opdrachtplanning (en risicoanalyse)  

  Model planningschecklist SO 

  Model urenbegroting SO 

  Model vastlegging inzicht in de entiteit en haar omgeving 

  Uitvoering  

  Werkprogramma SO 

  Werkprogramma consolidatie SO 

  Werkprogramma discontinuïteit van de onderneming SO 

  Afronding en bespreking  

  Model dossierafrondingschecklist SO 

  Model brief toezending concept jaarrekening SO 

  Model bespreekpunten concept jaarrekening bespreking SO 

  Werkprogramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode SO 

  Rapportering  

  Model rapportgeleideformulier SO 

  Model brief toezending definitief rapport SO 

  Model brief toezending publicatiestukken aan cliënt SO 

  Model brief aanbieding Kamer van Koophandel SO 

  Uitvoering overige opdrachten  

  Administratieve dienstverlening  

  Checklist opdrachtaanvaarding ADV 

  Model opdrachtbevestiging ADV 

  Checklist opdrachtcontinuatie ADV 

  Model planningschecklist ADV 

  Model urenbegroting ADV 

  Model stamformulier ADV 

  Checklist ADV 

  Checklist assuranties 

  Werkprogramma tussentijdse rapportages 

  Werkprogramma uitgebreid ADV 

  Werkprogramma klein ADV 

  Werkprogramma beheer ADV 

  Werkprogramma ZZP ADV 

  Werkprogramma stichting/vereniging ADV 

  Model dossierafrondingschecklist ADV 

  Model overdrachtsdocument ADV - Samenstellingsopdracht 
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  Salarisadministratie  

  Model opdrachtbevestiging salarisadministratie 

  Voorbeeld salarisgegevens werkgever 

  Voorbeeld permanente gegevens werkgever 

  Checklist beëindiging werkgever 

  Voorbeeld gegevens werknemer 

  Voorbeeld ziekmeldingen 

  Checklist werknemer uit dienst 

  Voorbeeld urenstaat 
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  Fiscale dienstverlening  

  Checklist omzetbelasting 

  Checklist fiscaal gerelateerde aandachtspunten 

  Ondersteunende modellen  

  Dossiervorming  

  Voorbeeld cliëntdossier 

  Voorbeeld administratiedossier 

  Voorbeeld samensteldossier 

  Voorbeeld salarisdossier 

  Voorbeeld besprekingsverslag en aantekeningen 

 


