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•   Waarin onderscheiden wij ons ten opzichte van 
andere (accountants)kantoren? 

•  Waarin zijn we goed en waarin minder goed?
•   Waarin willen wij ons verder ontwikkelen/ 

specialiseren?

Op basis van bovenstaande dient u vervolgens de 
kwaliteitsambitie van uw kantoor vast te leggen. De 
kwaliteitsambitie bepaalt de kwaliteit die het kantoor 
nastreeft. Bij het formuleren van de kwaliteitsambitie 
is het van belang om te weten wat vanuit de NVKS on-
der ‘kwaliteit’ wordt verstaan. Onder kwaliteit wordt de 
mate van het voldoen aan kwaliteitsnormen verstaan. 
Deze normen liggen vast in de wet- en regelgeving 
(voor accountants) met de VGBA en de NVKS als basis. 
Daarmee is de minimale te leveren kwaliteit voor elk 
accountantskantoor gelijk. Daarnaast kunt u voor uw 
kantoor aanvullende kwaliteitsambities formuleren 
waarmee u zich wilt onderscheiden van andere accoun-
tantskantoren. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitsambi-
ties op het gebied van de cliënttevredenheid, planning, 
doorlooptijd en specialisatie. De kwaliteitsambitie 
vormt de basis van het kwaliteitsbeleid en het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing (tenzij uw kantoor valt onder 
het verlichte regime, zie stap 2 hierna). 

Stap 2: bepalen van toepassing zijnde vereisten 
Zodra de kwaliteitsambitie is geformuleerd, dient het 

kantoor te bepalen welke vereisten uit de NVKS van 
toepassing zijn. Dit wordt mede bepaald door de aard 
en omvang van het kantoor. Hoeveel medewerkers zijn 

er werkzaam? Voert het kantoor naast aan assurance 
verwante opdrachten (zoals samenstellingsopdrachten) 
ook assurance-opdrachten (zoals beoordelingsopdrach-
ten en (bijzondere) controleopdrachten) uit? 

Voor kleine kantoren (maximaal twee accountants en 
maximaal vijf medewerkers), ongeacht of het kantoor 
alleen aan assurance verwante opdrachten uitvoert of 
ook assurance-opdrachten, geldt dat zij kunnen opteren 
voor het verlichte regime. Kiest u voor het verlichte 
regime, dan hoeft u geen kwaliteitsbeleid te formuleren 
en geen stelsel van kwaliteitsbeheersing in te richten. 

U dient dan op een andere wijze te waarborgen dat 
NVKS-opdrachten (opdrachten waarbij een accoun-
tantsverklaring wordt verstrekt zoals samenstellings-, 
beoordelings- en controleopdrachten) worden uitge-
voerd op basis van de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan het ge-
bruikmaken van een standaard werkaanpak op op-
drachtniveau, standaard dossierindeling, standaard 
werkprogramma’s, standaard checklists, standaard dos-
siertemplates et cetera. In dit geval is de eindverant-
woordelijke accountant zelf de belangrijkste kwaliteits-
waarborg, echter wel in combinatie met verplicht 
periodiek overleg met een accountant van buiten het 
kantoor. Dat komt omdat een kantoor met maximaal 
twee eindverantwoordelijke accountants volgens de 
NVKS als te gering wordt beschouwd voor een kritische 
blik die nodig is voor kwaliteit.

Voor de accountant van buiten het kantoor is de 
waarnemer bijvoorbeeld bijzonder geschikt, omdat hij 
al kennis heeft/zou moeten hebben van de werkwijze 

Vaktechniek

In de vorm van de NVKS-special ‘Van kwaliteitshand-
boek naar kwaliteitssysteem’ zullen we in deze editie en 
in de aankomende twee edities van het Accountantsma-
gazine ruim aandacht schenken aan (de implementatie 
van) de NVKS en hetgeen de nieuwe regelgeving van uw 
accountantskantoor vraagt. In dit eerste deel gaan we 
in op de achterliggende gedachte van de NVKS en op de 
initiële stappen die u met het kantoor moet zetten. Het 
tweede deel gaat specifiek in op het inrichten/aanpas-
sen van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Tot slot 
komt in het derde deel de periodieke evaluatie van het 
kwaliteits systeem aan bod.

Rode draad
Dat regelgeving aan verandering onderhevig is, is 

niets nieuws. Echter valt de afgelopen periode een  
belangrijke rode draad in enkele veranderingen te  
bespeuren. Kijk bijvoorbeeld naar de pilot in het kader 
van de Permanente Educatie en de nieuwe regelgeving op 
kantoorniveau: de Nadere Voorschriften Kwaliteitssyste-
men (NVKS) die de Nadere voorschriften accountantskan-
toren (aav/ass) vanaf 1 januari aanstaande vervangen. 

Professional
De veranderingen vragen in toenemende mate een 

andere houding van de accountant, waarbij een beroep 
wordt gedaan op zijn rol als professional. Een houding 
waarbij zelfreflectie en het realiseren van ambities  
en doelstellingen centraal staan. Vanuit de pilot  
Permanente Educatie moet de accountant zich bijvoor-
beeld de volgende vragen stellen: 

•  Wie wil ik als accountant zijn?
•   Waarin wil ik mij verder ontwikkelen,  

specialiseren of onderscheiden ten opzichte  
van mijn collega’s?

•   Wat beheers ik minder goed en heeft dit  
consequenties voor de (kwaliteit) van mijn 
dienstverlening aan cliënten?

•  Waar liggen mijn interesses?
•  Waar ben ik goed in?

De NVKS kent een vergelijkbare situatie. Eerst moet 
u zich afvragen wat voor kantoor u wilt zijn. Pas dan 
komt u toe aan de volgende stappen om de NVKS toe te 
passen. Deze nieuwe aanpak maakt het toepassen van 
de regelgeving op kantoorniveau boeiender, leuker en 
praktischer, omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling 
van het kantoor.

Stap 1: bepalen kwaliteitsambitie
Om de NVKS te implementeren moeten binnen uw 

kantoor allereerst een aantal vragen worden gesteld om 
te bepalen waar het kantoor voor staat en wat voor 
kantoor u wilt zijn. Niet alleen initieel maar in een con-
tinu proces. Aangezien dit voor veel kantoren nieuw is, 
betekent dit dat het stellen van deze vragen de eerste 
stap is om de NVKS te implementeren. Dit begint met 
vragen als:

•   Wat is onze missie, onze visie en onze ambitie 
(naast het voldoen aan wet- en regelgeving)?

•  Wat zijn onze doelstellingen?
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Vanaf 1 januari 2018 dienen de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen 
(NVKS) binnen uw accountantskantoor te worden toegepast. Vooraf -
gaand hieraan dient u de NVKS te implementeren. Dit betekent dat u, 
voordat u de NVKS kunt toepassen, een aantal stappen moet zetten.
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en de kwaliteitsambitie van het kantoor. Door op deze 
wijze invulling te geven aan de rol van de waarnemer 
wordt ook de meerwaarde van de waarnemer voor het 
kantoor vergroot. Dit bijvoorbeeld qua inbreng van ken-
nis, nieuwe zienswijzen en ervaring. Ook in geval van 
een waarneming biedt deze invulling voordelen. Door-
dat de waarnemer meer betrokken is bij het kantoor, is 
deze gemakkelijker in staat om taken (tijdelijk) van de 
accountant over te nemen. 

Daarnaast kent het verlichte regime aanvullende  
eisen met betrekking tot:

•  een jaarlijkse evaluatie van de kwaliteitsambitie;
•   de wijze waarop NVKS-opdrachten worden 

uitgevoerd conform de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving met de accountant van 
buiten kantoor. 

De verdere aanvullende eisen vanuit het verlichte re-
gime komen in het derde deel van deze ‘NVKS-special’ 
aan bod.

Stap 3: bepalen kwaliteitsbeleid
Wanneer u niet opteert/kunt opteren, bijvoorbeeld 

door aard en omvang, voor het verlicht regime, dient 
een kwaliteitsbeleid te worden bepaald en te worden 
vastgelegd. Het kwaliteitsbeleid is het beleid waarin de 
kwaliteitsambitie van uw kantoor wordt vertaald in 
meetbare doelstellingen. Om dit eenduidig te doen, is 
het aan te raden om doelstellingen te formuleren vol-
gens het SMART-principe. Dit betekent dat elke doel-

stelling specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden wordt vastgelegd. 

Stap 4: inventariseren van risico’s
Nadat u het kwaliteitsbeleid heeft geformuleerd, 

dient u de risico’s te bepalen die het behalen van de 

geformuleerde doelstellingen bedreigen. Voor het in 
kaart brengen van de risico’s die een bedreiging vormen 
dat van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet 
wordt nageleefd (de vereiste kwaliteitsambitie vanuit 
de NVKS), kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om per 
eindverantwoordelijke accountant een review uit te 
voeren op een selectie (steekproef) van recent afgeslo-
ten dossiers. Dit als nulmeting ten aanzien van (de dos-
siers van) de diverse (NVKS-)opdrachten die het kan-
toor uitvoert, ervan uitgaande dat u reeds een stelsel 
van kwaliteitsbeheersing heeft ingericht. 

Om een goed beeld te krijgen van deze risico’s is het 
van belang dat de steekproef voldoende groot is. Uit-
eindelijk gaat het om de vraag waar binnen het kantoor 
specifieke risico’s zitten die ertoe kunnen leiden dat de 
jaarrekening niet aan de eisen voldoet die vanuit wet- 
en regelgeving worden gesteld. Deze risico’s kunnen 
bijvoorbeeld zitten in het proces maar ook bij cliënten 
in specifieke branches, bij medewerkers of bij één of 
meerdere accountants. 

Voor wat betreft de bepaling van het aantal te revie-
wen dossiers per eindverantwoordelijke accountant 
dient u het doel van de dossierreviews voor ogen te 
houden: de opzet van een kwaliteitssysteem dat een 
redelijke mate van zekerheid geeft dat het kantoor (en 
daarmee degenen die betrokken zijn bij de opdrachtuit-
voering of bedrijfsvoering) de van toepassing zijnde 
specifieke wet- en regelgeving op opdrachtniveau, on-
der andere vastgelegd in de standaarden, ten aanzien 
van NVKS-opdrachten naleeft. Met een redelijke mate 
van zekerheid wordt hier een hoge maar niet absolute 
mate van zekerheid bedoeld.

Vervolgens dient u uit de reviews een aantal risico’s 
te onderkennen, zonder dat dit meteen tientallen risi-
co’s moet opleveren. Aan deze risico’s koppelt u vervol-
gens de maatregelen en procedures die u gaat inzetten 
om deze terug te brengen naar een aanvaardbaar ni-
veau. Denk bijvoorbeeld aan instructies, ICT, training, 
intervisie, disciplinaire maatregelen et cetera. 

Heeft u voor uw kantoor aanvullende kwaliteitsambi-
ties en doelstellingen geformuleerd, dan kunt u veelal 
door het toepassen van reviewtechniek relatief eenvou-
dig in kaart brengen waar binnen uw kantoor de risico’s 
zitten die een bedreiging vormen voor het realiseren 
van de kwaliteitsambities en het behalen van de doel-
stellingen. 

Deel 2
In het tweede deel van deze ‘NVKS-special’ staat het 

inrichten/aanpassen van het stelsel van kwaliteitsbe-
heersing op basis van de onderkende risico’s centraal. 
Hierbij wordt met name ingegaan op de situatie dat het 
kantoor een stelsel van kwaliteitsbeheersing reeds 
heeft ingericht vanuit de NVAK (aav/ass) en dit stelsel 
‘NVKS-compliant’ wil maken. Kortom, de integratie van 
de onderkende risico’s en het (huidige) stelsel van kwa-
liteitsbeheersing.

Marcel Kurvers is projectmanager van het Novak 
Kwaliteitshandboek en externe kwaliteitsmanager  
voor mkb-accountantskantoren met betrekking tot het 
(op onderdelen) opzetten, inrichten en onderhouden 
van kwaliteitssystemen.

Vaktechniek

Novak Kwaliteitssysteem

Novak bouwt op dit moment het Novak Kwaliteitshandboek om 
naar het Novak Kwaliteitssysteem. De hiervoor benodigde updates 
ontvangen abonnees op het Novak Kwaliteitshandboek begin septem-
ber aanstaande. De Novak-content in combinatie met Scienta, waarin 
de content wordt aangeboden, is uitermate geschikt voor mkb-ac-
countantskantoren om de kwaliteitsambitie, het kwaliteitsbeleid, de 
risico’s, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de periodieke 
evaluatie vast te leggen, te evalueren en bij te stellen. Deze opzet 
omvat daarmee de complete invulling van de NVKS en gaat daarmee 
verder dan bij het huidige Novak Kwaliteitshandboek het geval is. 

Bestaande abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek ontvangen 
aankomende zomer een ‘NVKS huiswerkpakket’ in hun Scienta-omge-
ving. Hiermee kunnen zij invulling geven aan de stappen die in dit 
artikel staan beschreven. 

Novak organiseert diverse cursussen met betrekking tot de NVKS. 
Raadpleeg de Novak-website om het aanbod te bekijken en houd de 
nieuwsbrieven van Novak in de gaten.

Jan Willem, waarom zijn jullie een PPI begonnen? 
“Als de grote partijen niet uitgedaagd worden door 

nieuwe spelers is de klant de dupe. Zonder gezonde, 
scherpe concurrentie is er geen zelfreinigend vermogen 
tussen aanbieders en kunnen slechte producten blijven 
voortbestaan. Op alle financiële markten is die concur-
rentie de laatste vijftien jaar goed op gang gekomen. Zo 
ook op de collectieve pensioenmarkt. Wij zagen een 
‘perfect storm’: hoge kosten, intransparante producten, 
klantonwaardige service en de overheid die een nieuw 
bedrijfsmodel introduceert. Nee, wij hoefden niet lang 
na te denken over het opzetten van een PPI. Maar we 
willen het wel anders doen, daarom is onze missie ‘klan-
ten verbazen’. Natuurlijk in positieve zin.”

Modern alternatief
Wat maakt de PPI zo bijzonder? 

“De PPI is een simpele en goed te begrijpen pensi-
oenfaciliteit voor werknemers. Het is uitermate trans-
parant omdat het uit allemaal losse modules bestaat, je 
pikt er gewoon uit wat je hebben wilt. Elke werknemer 
heeft een eigen pensioenrekening, een soort beleg-
gingsrekening, waar de pensioenpremies op gestort 

worden. Dat geld is van de werknemer en daar kan nie-
mand anders aankomen. De pensioeninleg wordt bij 
Brand New Day PPI collectief belegd in wereldwijde in-
dexfondsen en het beleggingsrisico wordt afgebouwd 
als de pensioendatum nadert. Ook de risico’s worden 
collectief verzekerd. Dat maakt het beleggen en verze-
keren heel goedkoop, zodat er meer voor de klant over-
blijft. Omdat je uitgaat van een beschikbare premie 
zijn, in tegenstelling tot traditionele middelloonrege-
lingen, de kosten voor de werkgever overzichtelijk en 
budgeteerbaar. Doordat de overheid de fiscale ruimte 

Brand New Day, waarmee Novak onlangs een open mantelovereenkomst sloot, 
startte in 2012 de Premiepensioeninstelling (PPI) en was één van de eerste PPI’s 
op de Nederlandse markt. Jan Willem Hoitsma, directeur van Brand New Day PPI, 
vertelt over de voordelen van de PPI.

Souwtje Witte

Premiepensioen-
instelling, 

modern alternatief voor  
de middelloonregeling

“Omdat je uitgaat van  
een beschikbare premie zijn,  

in tegenstelling tot traditionele 
middelloonregelingen,  

de kosten voor de  
werkgever overzichtelijk.”
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