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Het laatste RJ-nieuws
maart 2022

Nieuwe Raadsleden gezocht
Op korte termijn zullen twee leden van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) aftreden,
daarom worden kandidaten gezocht als opvolgende raadsleden. Ga naar onze website voor
nadere informatie.

Ga naar de website

Duurzaamheid op RJ-
website
Er gebeurt veel op het gebied van
duurzaamheidsverslaggeving. Zowel EFRAG
als de ISSB ontwikkelen momenteel
voorstellen voor standaarden
duurzaamheidsverslaggeving. De RJ volgt
deze ontwikkelingen op de voet en zal
reageren op voorstellen. Wilt u op de hoogte
blijven? Op RJnet.nl vindt u de laatste stand
van zaken.

https://www.rjnet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2022/oproep-kandidaat-rj-leden/
https://content.mailplus.nl/m5/links/derj/txtp/aFeds
https://rjnet.nl/
https://www.rjnet.nl/duurzaamheidsverslaggeving/
https://www.rjnet.nl/duurzaamheidsverslaggeving/


Ga naar de website

Samenstelling nieuwe
RJ-werkgroep bekend
In december 2021 maakte de RJ de oprichting
bekend van de werkgroep
Duurzaamheidsverslaggeving / Sustainability
Reporting. Daarbij werd de benoeming van
Simon Braaksma en Olga Smirnova als
werkgroepvoorzitters gepresenteerd en
geïnteresseerden voor deelname aan deze
werkgroep.verzocht zich te melden. De
huidige samenstelling van deze werkgroep
vindt u op onze RJ-website.

Lees de covernote

EFRAG publiceert eerste
ESRS working papers
Recent heeft EFRAG een eerste set working
papers voor EU duurzaamheidsstandaarden
(European Sustainability Reporting Standards
/ ESRS) gepubliceerd. Deze zullen de
komende weken worden besproken in de RJ-
werkgroep. Een bijbehorende covernote vanuit
EFRAG geeft informatie over de te
ontwikkelen standaarden en planning. Wilt u
meer weten? Via onderstaande link kunt u de
covernote raadplegen op de EFRAG-website.

https://www.rjnet.nl/duurzaamheidsverslaggeving/samenstelling-werkgroep/
https://www.rjnet.nl/duurzaamheidsverslaggeving/samenstelling-werkgroep/
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Cover%20note%20for%20Batch%201%20WPs.pdf&mc_cid=e4b6be5009&mc_eid=ec0acf3158
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Cover%20note%20for%20Batch%201%20WPs.pdf&mc_cid=e4b6be5009&mc_eid=ec0acf3158
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Volg ons

Lees de reactie

RJ geeft reactie op
consultatie Europese
Commissie
De RJ heeft gereageerd op het door de
Europese Commissie gepubliceerde
Consultation Document 'Strengthening of the
quality of corporate reporting and its
enforcement'. U kunt deze reactie via
onderstaande link downloaden.

Ga naar het persbericht

Peter Sampers
toegetreden tot EFRAG
Administrative Board
De samenstelling van EFRAG's nieuwe
Administrative Board is bekend gemaakt.
Peter Sampers, voormalig voorzitter van de
Raad voor de Jaarverslaggeving, is benoemd
in deze board. Via onderstaande link leest u
het door EFRAG uitgebrachte persbericht.

Raadsvergadering maart
Woensdag 9 maart 2022
10:30 

Op 9 maart houdt de Raad voor de Jaarverslaggeving haar
volgende vergadering. Op onze website leest u welke
onderwerpen deze maand op de agenda staan.

Bekijk de agenda 
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mailto:secretariaat@rjnet.nl
https://www.rjnet.nl/
https://www.linkedin.com/company/2924591
https://content.mailplus.nl/m5/docs/user80795/1960/DASB_response_consultation_European_Commission_web.pdf
https://content.mailplus.nl/m5/docs/user80795/1959/DASB_response_consultation_European_Commission_web.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Press+release+EFRAG+progressing+on+governance+reform+sustainability+reporting++18-02.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Press+release+EFRAG+progressing+on+governance+reform+sustainability+reporting++18-02.pdf
https://www.rjnet.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2022/rj-vergadering-maart/
https://www.rjnet.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2022/rj-vergadering-maart/

