
 
 

Veel gestelde vragen en antwoorden 
 
Nieuwe Novak-werkaanpak samenstellingsopdrachten: puur samenstellen 

 

Moet ik de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel Samenstellingsopdrachten en deel 

Kantoor (klein) direct implementeren binnen het kantoor? 

Vanaf 1 januari 2016 dient u te voldoen aan de Standaard 4410H. Het voor die tijd toepassen van deze 

nieuwe Standaard wordt door de NBA aanbevolen. Theoretisch heeft u dus nog tot eind 2015 om de 

nieuwe werkaanpak te implementeren binnen uw kantoor. In de praktijk komt dit erop neer dat veel 

kantoren hun stelsel van kwaliteitsbeheersing na de zomer op orde gaan brengen. 

 

Moet ik de wijzigingen in de update van het Novak Kwaliteitshandboek deel 

Samenstellingsopdrachten één op één doorvoeren binnen het kantoor om compliant te zijn ten 

aanzien van Standaard 4410H? 

Om te voldoen aan Standaard 4410H dient u minimaal invulling te geven aan de vereisten die in de 

Standaard staan vermeld. Het Novak Kwaliteitshandboek deel Samenstellingsopdrachten is gebaseerd op 

deze vereisten. Hoe u invulling geeft aan de vereisten, bepaalt u in principe zelf. Vanuit Novak bieden we 

met het Novak Kwaliteitshandboek een invulling aan deze vereisten. Het staat u echter vrij om hier van af 

te wijken, zolang u  maar voldoet aan de vereisten uit Standaard 4410H. 

 

Moet ik de splitsing administratieve dienstverlening en samenstellen binnen mijn kantoor 

doorvoeren? 

De redactie van Novak heeft gemeend Standaard 4410H aan te grijpen om de samenstellingsopdracht en 

het bijbehorende proces te moderniseren. Enerzijds om de cliënt beter te bedienen, anderzijds om alleen 

die werkzaamheden binnen de opdracht te houden die vanuit wet- en regelgeving nodig zijn. Alle overige 

werkzaamheden die niet binnen Standaard 4410H vallen, kunnen beter buiten de samenstellingsopdracht 

worden uitgevoerd. Hierdoor heeft een kantoor meer vrijheden en flexibiliteit aangezien minder regelgeving 

van toepassing is (alleen VGBA en Wwft). Echter is het aan het kantoor om te bepalen of deze splitsing 

een positief effect heeft op het proces en de kwaliteit van het werk. Van belang is dat aan de vereisten uit 

Standaard 4410H wordt voldaan. 

  

Wat is het voordeel van de splitsing administratieve dienstverlening en samenstellingsopdracht? 

Het voordeel van de splitsing is dat alleen die werkzaamheden binnen de regelgeving van Standaard 

4410H worden uitgevoerd die binnen deze Standaard thuis horen. Dit voorkomt discussie tijdens de 

periodieke kwaliteitstoetsingen. Daarnaast kan naar de cliënt transparant worden uitgelegd welke 

werkzaamheden worden uitgevoerd voor een samenstellingsopdracht en wat valt onder administratieve 

dienstverlening. Deze transparantie kan zo nodig worden doorgevoerd tot aan de declaratie. 

 

Moet ik alle opdrachten die ik voor een cliënt uitvoer vanaf heden apart bevestigen aan de cliënt? 

Accountantsopdrachten, zoals samenstellingsopdrachten, dient u schriftelijk te bevestigen. Hierbij ligt het 

voor de hand om dit te doen met de modellen uit de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) die door 

de NBA worden aangereikt. Niet-accountantsopdrachten hoeft u in principe niet schriftelijk te bevestigen. 

Echter, vanuit het oogpunt van kwaliteit en de toenemende claimcultuur, is het raadzaam om met de cliënt 

gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. U zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een offerte uit 

te brengen waarin de gevraagde dienstverlening wordt aangeboden. De cliënt tekent de offerte. Voor de 

accountantsopdracht(en) ontvangt de cliënt vervolgens een schriftelijke opdrachtbevestiging, hoofdzakelijk 

ter afstemming van de vaktechnische kaders van de opdracht, zodat ook hier geen onduidelijkheden over 

kunnen ontstaan. Om deze reden is in het Novak Kwaliteitshandboek de bovenstaande werkwijze verwerkt. 



 

 

Moet ik een werkprogramma voor administratieve dienstverlening gebruiken? 

Hoe u de administratieve dienstverlening invult, bepaalt u zelf. Dit doet u mede op basis van het kennis- en 

ervaringsniveau van degene die de werkzaamheden uitvoert.  Van belang is dat de Wwft en de VGBA te 

allen tijde worden nageleefd.  De administratie vormt een belangrijke basis voor eventuele aanvullende 

dienstverlening. Of dit nu een samenstellingsopdracht, een fiscale aangifte of advisering betreft. Indien de 

cijfers onjuist zijn, kan dit (verregaande) consequenties hebben bij vervolgwerkzaamheden die hierop 

gebaseerd zijn. Een werkprogramma is een hulpmiddel dat kan worden gebruikt om die werkzaamheden 

uit te voeren die nodig zijn om tot een juiste administratie te komen. Het belang van het gebruik van een 

werkprogramma neemt toe naarmate het kennis- en ervaringsniveau van een medewerker die de 

administratie boekt, lager wordt. De redactie van Novak is op basis van bovenstaande van mening dat het 

hanteren van een werkprogramma in veel gevallen een toegevoegde waarde biedt om de administratie (en 

de vastlegging eromheen) op het juiste niveau te krijgen. Aangezien de cliënt, de administratie en het 

kennis- en ervaringsniveau van de uitvoerend medewerker telkens anders is, dient op opdrachtniveau te 

worden bepaald hoe gedetailleerd het werkprogramma (nog) toegevoegde waarde biedt. 

  

Moet ik een werkprogramma voor samenstellingsopdrachten gebruiken? 

Een werkprogramma voor samenstellingsopdrachten is niet verplicht. Verplicht is het voldoen aan de 

vereisten van Standaard 4410H. Op welke wijze dit wordt ingevuld, is aan het kantoor zelf. Een 

werkprogramma bij een samenstellingsopdracht is een hulpmiddel dat kan worden gebruikt om die 

werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om invulling te geven aan de vereisten uit de Standaard. Het 

belang van het gebruik van een werkprogramma voor samenstellingsopdrachten neemt toe naarmate het 

kennis- en ervaringsniveau van de uitvoerend medewerker lager wordt. Zie tevens de verplichting zoals 

genoemd in artikel 10 van de NVAK-aav met betrekking tot het beheersen van de kwaliteit bij de uitvoering 

van opdrachten. 

 

Wanneer de cliënt de administratie boekt en ons kantoor ‘reparatiewerkzaamheden’ moet uitvoeren 

om vervolgens te kunnen samenstellen, vallen deze werkzaamheden dan onder de administratieve 

dienstverlening of onder de samenstellingsopdracht? 

Alle werkzaamheden die voorafgaand aan een definitieve kolommenbalans plaatsvinden vallen onder 

administratieve dienstverlening. Voor cliënten die zelf boeken, betekent dit in de praktijk dat een klein deel 

van de administratieve dienstverlening wordt uitgevoerd (maken van correctieboekingen, aansluitingen et 

cetera).  Afhankelijk van de kwaliteit van de administratie zullen in het kader van de administratieve 

dienstverlening meer of minder werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 

 

Zijn de nieuwe dossiertemplates voor samenstellingsopdrachten al beschikbaar? 

De dossiertemplates worden de komende maanden in samenspraak met de diverse softwareleveranciers 

bijgewerkt. De dossiertemplates voor samenstellingsopdrachten zullen vanaf het najaar beschikbaar 

komen. Meer informatie is op te vragen bij de diverse softwareleveranciers. 

 

Is het cliëntdossier verplicht? 

Het cliëntdossier is nieuw in het Novak Kwaliteitshandboek. Het bevat enerzijds stukken die voorheen in 

het permanent dossier gingen. Anderzijds bevat het stukken, beschrijvingen en  overige vastleggingen 

(zoals aantekeningen) die opdrachtoverstijgend van belang zijn. Daarnaast komt het in de praktijk 

regelmatig voor dat bijvoorbeeld een salarisadministrateur contact heeft met een cliënt en daarbij 

informatie krijgt die voor een collega of andere opdracht relevant is. Wordt met deze informatie niets 

gedaan, kan dit een gemiste kans zijn. Het cliëntdossier vormt voor dergelijke situatie de centrale plek waar 

dergelijke informatie in samenkomt.  Veelal zal een cliëntdossier worden/zijn ingericht  binnen een CRM-

applicatie waarbij het cliëntdossier uiteenvalt in een aantal onderdelen. De toegevoegde waarde zit hem in 

het delen en beschikbaar stellen van relevante informatie over de cliënt. 

 

Wanneer komt de nieuwe opdrachtbevestiging voor samenstellingsopdrachten vanuit de NBA? 

Sinds 17 september jl. is de nieuwe opdrachtbevestiging voor samenstellingsopdrachten hier op de website 

van de NBA beschikbaar. 

 

 

 

https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuw-opdrachtbevestiging-Standaard-4410H-Samenstellingsopdrachten/


 

 

 

 

 

Ik word dit jaar getoetst. Moet ik voor die tijd nog deze update implementeren? 

Indien u dit jaar nog een toetsing heeft, is het advies om de nieuwe werkaanpak pas te implementeren 

binnen uw kantoor wanneer u de toetsing achter de rug heeft. Zo kunt u nu  maximale aandacht hebben 

voor de opdrachten en dossiers en na de toetsing uw aandacht tevens richten op de implementatie van de 

nieuwe werkaanpak. 

 

Is er informatie beschikbaar over het verwerken van de update voor het Novak Kwaliteitshandboek 

deel Samenstellingsopdrachten (B) of het deel Kantoor (klein) (K) waarin de Novak werkaanpak 

‘puur samenstellen’ is opgenomen? 

Een handleiding voor de verwerking van de update voor het deel Samenstellingsopdrachten (B) van het 

Novak Kwaliteitshandboek inclusief diverse toelichtingen, is hier te downloaden. 

De handleiding voor de verwerking van de update voor het deel Kantoor (klein) (K) inclusief diverse 

toelichtingen, is hier te downloaden. 

 

Hoe moet ik schematisch de nieuwe werkaanpak van Novak zien mede in relatie tot het 

cliëntdossier? 

Opdrachtoverstijgende relevante (cliënt)informatie wordt door medewerkers vastgelegd in het cliëntdossier. 

Deze informatie wordt weer gebruikt bij de uitvoering van één of meerdere opdrachten maar kan ook 

dienen als inbreng voor advisering.  

 
 

http://www.2-advise.com/downloads/NOVAK%20Kwaliteitshandboek/Deel%20A/Handleiding_update_Novak_Kwaliteitshandboek_deel%20A_%20B_en_C_2015.pdf
http://www.2-advise.com/downloads/NOVAK%20Kwaliteitshandboek/Deel%20K/Handleiding_update_Novak_Kwaliteitshandboek_deel_K_2015.pdf


 

 

 

 

Hoe moet ik de relatie zien tussen de administratieve dienstverlening en de 

samenstellingsopdracht? 

Het eindproduct van de administratieve dienstverlening (een uitgewerkte kolommenbalans), is het 

beginproduct van de planningsfase bij de samenstellingsopdracht. 

 

 
 

Wat moet ik doen als mijn vraag hierboven niet wordt beantwoord? 

Als dit het geval is, kunt u uw vraag per e-mail aan de redactie van het Novak Kwaliteitshandboek kenbaar 

maken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. 

 

 

 

Administratieve 
dienstverlening (ADV) 

Cliënt- en 
opdrachtaanvaardingsfase 

Planningsfase 

Uitvoeringsfase 

Afrondingsfase 

Samenstellen  
(NV COS 4410) 

Cliënt- en 
opdrachtaanvaardingsfase 

Planningsfase 

Uitvoeringsfase 

Afrondingsfase 

mailto:redactie@novak.nl

