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“Wij zijn een echt mkb-kantoor”, vertelt John  
Corbeel, AA en eigenaar van Corbeel accountants &  
adviseurs uit Harmelen. “Ons kantoor bestaat uit tien 
medewerkers. We verzorgen met name samenstellings-
opdrachten. Daarnaast hebben we een beoordelings- en 
een controleopdracht. Verder bieden we onder andere 
advieswerk en belastingaangiftes. Kort samengevat, 
voor alle zaken die in de mkb-praktijk spelen, kunnen 
klanten bij ons terecht.”

Overstap
Ook Monique van Amstel werkt als AA bij Corbeel 

accountants & adviseurs. Anderhalf jaar geleden be-
zocht zij een CaseWare-bijeenkomst in Breukelen, waar 

een presentatie werd gegeven over het Novak Samen-
steldossier. “Ook het Novak kwaliteitshandboek kwam 
ter sprake”, aldus Van Amstel. “De presentatie over het 
Novak Kwaliteitshandboek wekte onze interesse. We 
werkten destijds nog met een papieren handboek. Een 
groot nadeel daarvan is dat je dat zelf bij moet houden. 
Het digitale handboek van de Novak is continu  
up-to-date. Daar heb je dus geen omkijken naar. En dat 
bespaart ons natuurlijk veel tijd.”

“Daarnaast hadden we al de beslissing genomen om 
over te stappen naar digitale werkprogramma’s. En dan 
is de keuze voor een digitaal handboek een logische”, 
vult Corbeel aan.

Veel elektronische werkprogramma’s en dossiers, zo-
als het Novak Samensteldossier van CaseWare, sluiten 
naadloos aan op het handboek.

Startschot
De eerste delen van het Novak kwaliteitshandboek 

die Corbeel accountants & adviseurs afnam, waren A, B 
en D (zie kader). Deze moesten nog wel ‘kantoorspeci-
fiek’ worden gemaakt. Marcel Kurvers, projectleider van 
het Novak kwaliteitshandboek: “Vanuit Novak onder-
steunden wij het kantoor bij de implementatie. Dat  

Sinds 2005 kunnen mkb-accountantskantoren hun stelsel van kwaliteitsbeheersing 
inrichten met het Novak Kwaliteitshandboek. Corbeel accountants & adviseurs werkt  
nu ruim een jaar met het handboek en vertelt wat dit het accountantskantoor heeft 
opgeleverd.
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dan zullen toetsers daar mee 
beginnen.’
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deden wij op abonnementsbasis. We doorliepen samen 
het kwaliteitshandboek en bekeken wat allemaal van 
toepassing was op dit kantoor. Na een aantal dagen lag 
er een concept, volledig afgestemd op Corbeel acoun-
tants & adviseurs. Niet lang daarna werd het handboek 
gepresenteerd aan de medewerkers. In een korte mid-
dagsessie leerden zij werken met de functionaliteiten. 
Dat was het startschot voor de nieuwe werkwijze.”

Toetsing
In mei dit jaar besloot Corbeel accountants & advi-

seurs om ook deel C van het Novak Kwaliteitshandboek 
af te nemen. Corbeel: “Marcel informeerde ons dat dit 
deel sinds kort ook geschikt is voor micro-entiteiten, 
oftewel voor de kleinere controleopdrachten. Dat was 

nuttig voor ons, zeker met de toetsing van de Raad van 
Toezicht in het vooruitzicht. Heb je assurance-opdrach-
ten, dan zullen toetsers daar mee beginnen.” 

Op 2 juli 2012 was het zover. Twee toetsers onder-
wierpen het kantoor aan de periodieke preventieve 
toetsing. “Op alle onderdelen hebben we het predicaat 
‘voldoet’ gekregen. Dat is natuurlijk mooi, want onlangs 
bleek nog dat een derde van de getoetste kantoren 
wordt afgetoetst. De toetsers waren enthousiast over 
het handboek en tevreden dat zij alles konden terug-
vinden in de dossiers”, aldus Corbeel.

Kurvers: “Met een combinatie van een digitaal hand-
boek en elektronische dossiers kun je zaken niet over 
het hoofd zien. Je wordt gedwongen om alle stappen te 
doorlopen en vast te leggen. Bij een papieren hand-
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boek en dossier heb je meer vrijheden en dat is soms 
gevaarlijk. Blijkt bij een toetsing dat je zaken niet  
hebt vastgelegd, dan ziet de toetser dat als ‘niet ge-
daan’ en dan volgt al gauw het eindoordeel ‘voldoet 

niet’. Daar heeft uiteraard geen enkel accountants-
kantoor baat bij.”

Inmiddels werkt Corbeel accountants & adviseurs 
met de handboekdelen A, B, C, D en F. Van Amstel: 
“Naast het feit dat het handboek actueel is, is het toe-
gankelijk en gebruiksvriendelijk. Onze medewerkers 
kunnen er goed mee uit de voeten. Daarnaast kun je er 
vanuit huis mee werken. Ten opzichte van ons oude 
handboek is het completer en de checklists zijn duide-
lijker. Daarnaast is het een aanzienlijke tijdsbesparing 
dat het onderhoud van het kwaliteitshandboek ons  
uit handen wordt genomen. Dat maakt het werk voor 
ons een stuk makkelijker en daar is het ons uiteindelijk 
natuurlijk om te doen.”

Het Novak kwaliteitshandboek bestaat uit verschil-
lende delen.

Deel A: kantoorhandboek
Met deel A brengt een accountantskantoor de kwali-
teitsbeheersing op kantoorniveau op orde. Hierbij gaat 
het om onderwerpen als kantooropzet, kwaliteitsbeheer-
sing, allerhande kantoorregelingen, administratieve 
dienstverlening, salarisadministratie, cliëntacceptatie in 
het kader van de Wwft et cetera.

Deel B: samenstellingsopdrachten en  
beoordelingsopdrachten
Met deel B voert een kantoor samenstellings- en 
beoordelingsopdrachten uit conform actuele wet- en 
regelgeving. Deel B bevat de instructies en modellen 
(waaronder werkprogramma’s) voor de uitvoering van 
samenstellingsopdrachten en beoordelingsopdrachten. 
Diverse elektronische dossiers voor samenstellingsop-
drachten bij de verschillende aanbieders sluiten 
naadloos aan op deel B. 

Deel C: controleopdrachten
Met deel C voert een accountantskantoor controleop-
drachten uit conform actuele wet- en regelgeving. Deel 
C bevat instructies, modellen (waaronder diverse 
controleprogramma’s) en voorbeelden, te gebruiken 
vanaf zeer kleine tot middelgrote controleopdrachten 
(vrijwillig en wettelijk). Diverse elektronische dossiers 
voor controleopdrachten bij de verschillende aanbieders 
sluiten naadloos aan op deel C. 

Deel D: personeelshandboek
Met deel D creëert een kantoor een standaard voor het 
personeel als het gaat om functieprofielen, arbeidsvoor-
waarden, beoordeling, opleiding et cetera. De perio-
dieke updates zorgen ervoor dat bijvoorbeeld arbeids-
voorwaarden blijven aansluiten op actuele wettelijke 
bepalingen. 

Delen Novak kwaliteitshandboek 

Deel F: fiscaal modellenboek
Met deel F heeft een kantoor een bibliotheek aan 
modellen, voorbeelden en toelichtingen binnen de 
digitale handboekomgeving op het gebied van omzetbe-
lasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennoot-
schapsbelasting.

Deel H: horizontaal toezicht 
Met deel H wordt een accountantskantoor ingericht op 
basis van het convenant dat Novak met de Belasting-
dienst heeft gesloten in het kader van Horizontaal 
Toezicht. Dit deel is bestemd voor kantoren die vallen 
onder het HT-convenant van Novak. 

Deel K: kwaliteitsbeheersing kleine kantoren
Met deel K voldoet een kantoor, zowel op kantoor- als 
opdrachtniveau, aan wet- en regelgeving voor samen-
stellingsopdrachten. Deel K is geschikt voor kleine 
kantoren die alleen non-assurance-opdrachten (zoals 
samenstellingsopdrachten) uitvoeren. Diverse elektroni-
sche dossiers voor samenstellingsopdrachten bij de 
verschillende aanbieders sluiten naadloos aan op deel 
K. 

Deel X: XBRL/SBR
Het XBRL Handboek voor intermediairs, uitgeven door 
Gerard Bottemanne en Mark Bisschop, is sinds kort 
beschikbaar als deel X binnen de digitale handboeken-
omgeving. Deel X biedt intermediairs praktische 
informatie over hoe SBR/XBRL binnen de praktijk kan 
worden geïmplementeerd. Er wordt onder meer ingegaan 
op de achtergronden en status rondom SBR/XBRL, het 
gebruik van certificaten, merken met taxonomieën, de 
status van administratieve software en de invloed die 
SBR/XBRL heeft op de kantoorpraktijk. De inhoud van 
deel X wordt, net als de andere delen, periodiek 
geactualiseerd.

Veel elektronische werk- 
programma’s en dossiers 
sluiten naadloos aan op 
het handboek.
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