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Het laatste RJ-nieuws
juli 2021

International Sustainability Standards
De RJ heeft in een commentaarbrief gereageerd op het voorstel van de IFRS Foundation
(ED/2021/5) voor de ontwikkeling van International Sustainability Standards via de oprichting van
een ISSB naast de huidige IASB. De RJ steunt die oprichting en ontwikkeling van dergelijke
standaarden. U kunt de commentaarbrief hieronder downloaden en bekijken.
Lees hier de commentaarbrief

RJ stuurt feedback
statement over EUrichtlijn
Via een feedback statement heeft de RJ
gereageerd op het voorstel voor een EU
richtlijn duurzaamheidsverslaggeving. De RJ
is voorstander van deze EU Corporate
Sustainability Reporting Directive (EU
CSRD), maar plaatst daarbij enkele
kanttekeningen. Meer weten? U kunt het
statement hieronder downloaden.
Download het feedbackstatement

Reactie op Discussion
Paper over Crypto
Assets

Lees hier de
commentaarbrieven
BCUCC

Op 30 juni gaf de RJ commentaar op het

Op 14 juli verstuurde de RJ

EFRAG Discussion Paper 'Accouting for
Crypto Assets (Liabilities): Holder and Issuer
Perspective'. Wilt u meer weten? Volg dan

commentaarbrieven naar zowel de IASB als
EFRAG, over het Discussion Paper over
Business Combinations under Common

onderstaande link, waarmee u deze brief kunt
downloaden en lezen.

Control. U kunt de brieven op onze website
bekijken.

Bekijk de commentaarbrief

Ga naar de RJ-website

RJ stuurt reactie op verzoek ministerie OCW
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ) een reactie opgesteld omtrent het onderwerp 'Vereenvoudiging
bekostiging primair onderwijs’. U vindt de brief hieronder.
Lees hier de reactie van de RJ

Raadsvergadering augustus
Woensdag 25 augustus
10:30 uur
De eerste Raadsvergadering na de zomervakantie zal
plaatsvinden op woensdag 25 augustus. Zodra bekend is
welke onderwerpen besproken worden, leest u dat in de
agenda op onze website.
Bekijk de agenda
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