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Betreft: Reactie op consultatie regelgevend proces
Geacht bestuur,
Gezien het grote belang ervan, stellen wij het op prijs te kunnen reageren op uw consultatiedocument
over de versterking van het regelgevend proces. Wij kunnen ons vinden in de voorstellen. We hebben
echter nog enkele aandachtspunten.
Belanghebbenden Orgaan Beroepsreglementering (BOB)
Het BOB krijgt nu slechts een adviserende taak. Wij zijn van mening dat hiermee onvoldoende gewicht
wordt gegeven aan dit orgaan om echt impact te kunnen maken. Graag zien wij dat de BOB een orgaan
wordt met meer bevoegdheden, zodat het een meer controlerend toezichthoudend orgaan wordt. Om
dit te bewerkstelligen, dient dit in de regelgeving nader uitgewerkt te worden.
Stakeholders
Het BOB bestaat uit stakeholders. Het accountantsvak is continu in ontwikkeling, Een kenmerk
hiervan is dat de verscheidenheid aan belanghebbenden in de voorbije jaren groter is geworden. Denk
hierbij aan het toegenomen belang van niet-financiële informatie in het kader van duurzaamheid en
milieu, en fraude. Wij adviseren om bij de samenstelling van het BOB rekening te houden met deze
steeds diverser wordende groep stakeholders. Te denken valt aan Eumedion, VBDO of wetenschappers
gespecialiseerd in duurzaamheidsverslaggeving of fraude.
Mocht het aantal betrokken stakeholders hiermee (te) groot worden, dan kunnen wij ons voorstellen
dat per onderwerp een subgroep aan belanghebbenden wordt betrokken.
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