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RJ en SER organiseren op 8 juni webinar over
verplichte duurzaamheidsrapportage
Op woensdag 8 juni van 16:00 tot 17:00 organiseren de RJ en de SER een informatief webinar
over de verplichte duurzaamheidsrapportage naar aanleiding van de Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD) van de Europese Commissie en door EFRAG gepubliceerde
ontwerp-standaarden (ESRS). Deze CSRD zal naar verwachting op korte termijn definitief
worden. In dit webinar geven de RJ en SER informatie over de gevolgen die dit heeft op
ondernemingen. Naast algemene informatie worden er ook praktische tips gegeven op het
gebied van het vinden van de juiste informatie en het opzetten van een
duurzaamheidsrapportage. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u via de link
hieronder.
Meld u nu aan

Qury van Vliet benoemd
tot Raadslid
Met ingang van 1 mei 2022 is Qury van Vliet
benoemd tot lid van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Deze benoeming, in
verband met een onlangs ontstane vacante
positie, heeft plaatsgevonden door het
bestuur van de Stichting voor de
Jaarverslaggeving (SJ). Mevr. mr. Q.H. Van
Vliet is als advocaat gespecialiseerd in
jaarrekeningenrecht en ondernemingsrecht.
Naast haar werkzaamheden bij Rutgers &
Posch is ze docent en redactielid van het
Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht.
Ga naar rjnet.nl

RJ uit fundamentele
zorgen over concepten
voor EU-standaarden
duurzaamheidsverslaggeving
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft
een brief gestuurd naar EFRAG, waar zij
enkele fundamentele zorgen uit over de
working papers van de European
Sustainability Reporting Standards (ESRS)
welke de afgelopen maanden zijn besproken
binnen EFRAG en in de RJ-werkgroep
Duurzaamheidsverslaggeving. U kunt de
brief hieronder downloaden.
Bekijk de commentaarbrief

Alexandra van Selm
benoemd in EFRAG
Sustainability Reporting
Technical Expert Group

RJ heeft gereageerd op
consultatiedocument
actualisatie Corporate
Governance Code 2022

EFRAG heeft de samenstelling van de
Sustainability Reporting Technical Expert
Group (EFRAG SR TEG) bekendgemaakt.

De RJ heeft een commentaarbrief gestuurd
naar de Monitoring Commissie Corporate
Governance Code, als reactie op het door de

Alexandra van Selm (SER) is benoemd tot lid
van deze SR TEG. Het gehele persbericht
over de samenstelling van de SR TEG leest u

Commissie uitgebrachte consultatiedocument
'Voorstel voor actualisatie Corporate
Governance Code 2022'. U kunt de brief

via de link hieronder.

hieronder downloaden.

Lees hier het persbericht

Download hier de brief

Raadsvergadering mei
Woensdag 18 mei
10:30 uur
Op woensdag 18 mei houdt de Raad voor de
Jaarverslaggeving haar volgende vergadering. Via de link
hieronder kunt u op op onze website bekijken welke
onderwerpen op de agenda staan.
Bekijk de agenda
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