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Bij het inrichten en aanpassen van het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing staat de vraag centraal welke 
maatregelen en procedures binnen uw kantoor nodig 
zijn om de onderkende risico’s terug te brengen naar 
een aanvaardbaar niveau en nodig zijn om uw kwali-
teitsambitie en doelstellingen te realiseren. U dient 
een stelsel van kwaliteitsbeheersing in te richten wan-
neer u niet kiest of kunt kiezen voor het verlicht regi-
me. Ook in het geval van het verlicht regime kan het 
uiterst waardevol zijn om (hetzij beperkt) een stelsel 
van kwaliteitsbeheersing in te richten als waarborg om 
uw kwaliteitsambitie te realiseren. Vergelijk het met 
het afsluiten van uw auto. U bent niet verplicht om uw 
auto op slot te zetten wanneer u deze parkeert. U doet 
dit als waarborg om met een redelijke mate van zeker-
heid te kunnen stellen dat u uw auto bij terugkomst 
zult aantreffen op de wijze waarop u deze heeft achter-
gelaten. Een stelsel van kwaliteitsbeheersing is eigen-
lijk het slot op de deur met betrekking tot kwaliteit. 
Het is het geheel van maatregelen en procedures waar-
mee u het kwaliteitsbeleid uitvoert. Bij het opzetten 
ervan mag u rekening houden met de aard en omvang 
van uw kantoor. De NVKS bepalen echter de minimale 
vereisten ten aanzien van de inhoud van uw stelsel: zes 
onderdelen op kantoorniveau en twaalf onderdelen op 
opdrachtniveau (zie hiernaast).

Kantoorniveau:
1   Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
2   Waarneming bij afwezigheid;
3   Voldoende gekwalificeerde medewerkers;
4   Klachtenregeling;
5   Disciplinaire maatregelen voor schendingen;
6   Toetsingscriteria voor opdrachtgerichte  

kwaliteitsbeoordeling.

Opdrachtniveau:
7   Geheimhouding;
8   Opdrachtacceptatie- en continuering;
9   Opdrachtbeëindiging;
10   Tijdsbesteding opdracht;
11   Inzet middelen en personen;
12   Begeleiding en beoordeling;
13   Signalen van fraude;
14   Documentatie;
15   Adviesvragen (intervisie);
16   Verschil van mening;
17   Accountantsverklaring;
18   Afsluiting opdrachtdossier.

Aanvullende eisen
Indien u ook assurance-opdrachten uitvoert, gelden 

vijf aanvullende eisen voor uw stelsel van kwaliteitsbe-
heersing ten aanzien van:

In dit tweede deel van de special ‘Van kwaliteitshandboek naar kwaliteits systeem’ over de Nadere 
Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) gaan we in op het inrichten en aanpassen van het  
(bestaande) stelsel van kwaliteitsbeheersing op basis van de geformuleerde kwaliteitsambitie,  
het vastgestelde kwaliteitsbeleid en de risico’s die de ambitie en de doel stellingen uit het  
kwaliteitsbeleid mogelijk bedreigen (zie voor deze onderwerpen deel 1 van deze NVKS-special).

Marcel Kurvers

NVKS-special: 

DEEL 2

1   voldoende gekwalificeerde medewerkers;
2   de jaarlijkse vaststelling dat de accountants de 

PE-verplichtingen hebben nageleefd;
3   de onafhankelijkheid;
4   de jaarlijkse vaststelling dat de bij NVKS- 

opdrachten betrokken personen beschikken  
over relevante kennis en vaardigheden;

5   de wijze waarop een opdrachtgerichte kwaliteits-
beoordeling moet worden uitgevoerd.

Kwaliteitssysteem
Het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbe-

heersing vormen samen uw kwaliteitssysteem. Doel van 
het kwaliteitssysteem is het in redelijke mate zekerheid 
geven dat u (en daarmee degenen die betrokken zijn bij de 
opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering binnen uw kantoor) 
zowel de vereisten vanuit de NVKS, zoals vastgelegd in 
paragraaf 4 en 5 van de NVKS, als de van toepassing zijnde 
specifieke wet- en regelgeving op opdrachtniveau ten aan-
zien van NVKS-opdrachten naleeft. Met een redelijke mate 
van zekerheid wordt hier een hoge maar niet absolute 
mate van zekerheid bedoeld. Naast de minimale vereisten 
die in de NVKS zijn opgenomen ten aanzien van de inhoud 
van uw stelsel van kwaliteitsbeheersing zoals hiervoor be-
schreven, stellen de NVKS ook minimale vereisten ten aan-
zien van de beheersing ervan. Deze vereisten richten zich 
op de volgende onderwerpen:

•  de jaarlijkse evaluatie;
•   schendingen ten aanzien van het stelsel van 

kwaliteitsbeheersing;
•  betrokkenheid bij een tuchtrechtsgeding;
•   bewaarplicht ten aanzien van vastleggingen 

aangaande het kwaliteitssysteem en de  
NVKS-opdrachten.

Content
Voor uw stelsel van kwaliteitsbeheersing op zowel 

kantoor- als opdrachtniveau maakt u wellicht net als 
veel andere kantoren gebruik van Novak-content uit 
het Novak Kwaliteitssysteem (voorheen Novak Kwali-
teitshandboek, zie verderop in dit artikel). Het No-
vak Kwaliteitssysteem is uitgegroeid tot het meest 
complete en meest innovatieve kwaliteitssysteem 
voor mkb-accountantskantoren. De kracht van het 
Novak Kwaliteitssysteem, dat sinds 2004 op de markt 
is en inmiddels door ruim vijfhonderd accountants-
kantoren wordt gebruikt, is de actualiteit en functio-
naliteit. Het redactieteam van Novak zorgt periodiek 
voor updates. Zo blijft uw Novak Kwaliteitssysteem 
aangesloten op actuele accountancyregelgeving en 
algemene wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voor-
koming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) en de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). Met het Novak Kwaliteitssysteem in Scienta 
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heeft u uw kwaliteitssysteem volledig in de cloud.
Ook onder de NVKS blijft het van belang dat kantoren 

voor de vastlegging van het stelsel van kwaliteitsbe-
heersing kunnen putten uit voorbeeldcontent in de 
vorm van instructies en modellen. De vervolgstap is dat 
deze content op onderdelen naar eigen hand wordt ge-
zet om zo invulling te geven aan de (minimale) inhoud 
van het stelsel van kwaliteitsbeheersing in relatie tot 
het kwaliteitsbeleid en de onderkende risico’s. Daar-
naast is het van belang dat alleen die onderdelen van 
de content worden gebruikt die daadwerkelijk bijdragen 
aan het terugbrengen van geïdentificeerde risico’s tot 
een aanvaardbaar niveau. Dit zal per kantoor verschil-
len. De Novak-content richt zicht niet alleen op het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing maar ook op het be-

heersen van de kwaliteit binnen het kantoor zoals ver-
eist is vanuit de NVKS. Daarnaast is deze content ver-
werkt in digitale dossiertemplates die via de diverse 
softwareleveranciers beschikbaar zijn. Werkt uw kantoor 
met ‘standaard’ content van een contentleverancier zo-
als Novak, dan is het dus van belang om die onderdelen 
uit te zetten die niet op u van toepassing zijn dan wel 
geen relatie kennen met uw kwaliteitsbeleid of de on-
derkende risico’s. Hetzelfde geldt overigens voor de 
content in dossiertemplates. Ook ten aanzien van deze 
content dient u te bepalen wat u wel of niet wenst te 
gebruiken op opdrachtniveau. Bijvoorbeeld: wil ik wel 
werkprogramma’s gebruiken voor de uitvoering van de 
administratieve dienstverlening of niet?

Meer
Afhankelijk van onder andere de aard en omvang van 

uw kantoor, uw kwaliteitsdoelstellingen, het kennis- en 
ervaringsniveau van medewerkers en de onderkende ri-
sico’s, neemt u meer op in uw stelsel van kwaliteitsbe-
heersing. Denk daarbij aan IT (bijvoorbeeld het gebruik 
van internet, social media en e-mail binnen uw kan-
toor), dossiervorming/archivering, en specifieke wet- 
en regelgeving, zoals de Wet witwassen en financieren 
terrorisme (Wwft) en de Wet bescherming persoonsge-
gevens (Wbp). Ook een werkaanpak voor bijvoorbeeld 
de uitvoering van een samenstellingsopdracht bestaan-

de uit instructies, checklists en werkprogramma’s zal 
veelal onderdeel (blijven) uitmaken van het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing. 

Voor kantoren die kiezen voor het verlicht regime is 
het in veel gevallen eveneens raadzaam om één en an-
der binnen het kantoor ten aanzien van het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing vast te leggen in de vorm van in-
structies, toelichtingen en modellen. Denk in deze spe-
cifieke situatie bijvoorbeeld alleen al aan de hierboven 
genoemde onderwerpen.

Beheersing van de kwaliteit
De NVKS gaan echter een stap verder dan alleen het 

opzetten van een stelsel van kwaliteitsbeheersing. U 
dient een kwaliteitssysteem in te richten bestaande uit 

zowel de inhoud van het stelsel van kwaliteitsbeheer-
sing als de beheersing ervan waarbij inbegrepen de 
kwaliteitsambitie, het kwaliteitsbeleid, de risico-inven-
tarisatie en evaluatie inclusief verbetering. Hierbij is de 
beheersing nieuw ten opzichte van de oude regelge-
ving, de NVAK (aav/ass). Schematisch wordt dit geheel 
weergegeven in de NVKS-kwaliteitscirkel.

Om kantoren in dit gehele proces te ondersteunen, 
heeft Novak inmiddels diverse nieuwe hulpmiddelen 
aan het Novak Kwaliteitssysteem toegevoegd teneinde 
kantoren in staat te stellen concreet invulling te geven 
aan de beheersing en vervolgens zorg te dragen voor de 
vereiste vastlegging hierin. Voorbeelden van hulpmid-
delen zijn de onderdelen van het ‘NKVS-huiswerkpakket’ 
(zie deel 1 van deze ‘NVKS-special’) of uw Scienta-om-
geving wanneer u een abonnement heeft op het Novak 
Kwaliteitssysteem. Het betreft hier de nieuwe module 
‘Kantooropzet en beheersing’ waarin onder andere de 
NVKS-matrix is opgenomen. Door deze uitbreiding en de 
beschikbare technische functionaliteiten in Scienta 
heeft Novak ervoor gekozen om af te stappen van de 
naam ‘Novak Kwaliteitshandboek’ en dit te wijzigen in 
het ‘Novak Kwaliteitssysteem’. Deze naam doet recht 
aan de opzet en inhoud van het geheel aangezien zowel 
de kwaliteitsambitie, het kwaliteitsbeleid, het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing als de beheersing van de kwa-
liteit (inclusief periodieke evaluatie van het stelsel van 
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kwaliteitsbeheersing) binnen het kantoor worden gefa-
ciliteerd. Op deze manier ontstaat één compleet sys-
teem waarin alle documentatie is opgenomen. 

Kwaliteitsbepaler
Uiteindelijk is de kwaliteitsbepaler binnen uw kan-

toor verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem. De 
NVKS stelt als eis dat u minimaal één persoon als kwa-
liteitsbepaler benoemt. Doorgaans is de kwaliteitsbe-
paler één van de accountants die tevens beleidsbepa-
ler (eigenaar, vennoot, maat, directielid, etc.) is. Het 
is goed om u te realiseren dat de werkzaamheden van 
de kwaliteitsbepaler vanuit de VGBA worden gezien als 
een professionele dienst. Concreet betekent dit dat 
wanneer een eindverantwoordelijke accountant een 

fout maakt die bij de opdrachtuitvoering te herleiden 
is naar het kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld omdat het 
kwaliteitssysteem die fout had moeten signaleren of 
omdat het kwaliteitssysteem niet afdoende functio-
neert, dat dan naast de eindverantwoordelijke accoun-
tant ook u als kwaliteitsbepaler tuchtrechtelijk kunt 
worden aangesproken. De eisen, taken en randvoor-
waarden met betrekking tot deze functie zijn vastge-
legd in de NVKS. Op basis hiervan valt op te maken dat 
niet iedereen geschikt is om de functie van kwaliteits-
bepaler te aanvaarden. Het is dan ook van groot be-
lang dat u als aspirant kwaliteitsbepaler een goed 
beeld heeft van hetgeen de functie inhoudt en u goed 
beseft welke verantwoordelijkheid deze functie met 
zich meebrengt voordat u de functie van kwaliteitsbe-
paler aanvaardt. 

Kwaliteitsmanager
Als kwaliteitsbepaler kunt u voor operationele taken 

een kwaliteitsmanager aanwijzen. In de NVKS zijn de 
eisen opgenomen die aan de kwaliteitsmanager worden 
gesteld. De kwaliteitsmanager hoeft geen accountant 
te zijn. Tevens zijn in de NVKS de taken vastgelegd die 
door de kwaliteitsmanager kunnen worden uitgevoerd. 
Als kwaliteitsbepaler dient u er in alle gevallen op toe 
te zien dat deze taken in overeenstemming met de 
NVKS worden uitgevoerd, aangezien het benoemen van 

een kwaliteitsmanager geen invloed heeft op uw ver-
antwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt name-
lijk ook met het aanwijzen van een kwaliteitsmanager 
volledig bij u. 

Let op: indien u als kwaliteitsbepaler geen kwali-
teitsmanager benoemd, gelden voor u tevens de eisen 
die in de NVKS aan de kwaliteitsmanager worden ge-
steld. Hetzelfde geldt ten aanzien van de toebedeelde 
operationele taken. Deze dient u als kwaliteitsbepaler 
uit te voeren wanneer u geen kwaliteitsmanager be-
noemt. Uiteraard kunt u als kwaliteitsbepaler ervoor 
kiezen om slechts een deel van de operationele taken 
die in de NVKS worden genoemd, onder te brengen bij 
de kwaliteitsmanager. Dit zal mede afhankelijk zijn van 
de aard en omvang van het kantoor, het kennis- en er-

varingsniveau van de kwaliteitsmanager, hetgeen u 
wenst zelf te doen en uw ‘span of control’. 

Randvoorwaarden
U kunt uw functie als kwaliteitsbepaler pas aanvaar-

den wanneer u heeft vastgesteld dat uw kantoor vol-
doet aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de 
NVKS. Ook tijdens het uitoefenen van uw functie als 
kwaliteitsbepaler dient u te monitoren of het kantoor 
nog steeds aan de randvoorwaarden vanuit de NVKS vol-
doet om NVKS-opdrachten te mogen uitvoeren. 

Deel 3
In het derde deel van deze ‘NVKS-special’ staat de 

jaarlijkse evaluatie centraal. Hierbij gaat het om zowel 
de evaluatie die kantoren dienen uit te voeren die op 
basis van hun aard en omvang een stelsel van kwali-
teitsbeheersing hebben ingericht als de evaluatie door 
kantoren die hebben gekozen voor het verlicht regime 
en deze evaluatie dienen te bespreken met een accoun-
tant van buiten het kantoor. 

Marcel Kurvers is projectmanager voor Novak met betrek-
king tot het Novak Kwaliteitssysteem en externe kwali-
teitsmanager voor mkb-accountantskantoren met betrek-
king tot het (op onderdelen) opzetten, inrichten en 
onderhouden van kwaliteitssystemen.

Cursussen

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

Opdrachten

NVKS-opdrachten zijn assurance- en aan assurance 
verwante opdrachten. Hierbij kan worden gedacht aan 
samenstellings-, beoordelings- en controleopdrachten 
die worden uitgevoerd door een eindverantwoordelijke 
(tekenende) accountant waarbij de NV COS worden 
toegepast.


