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De RJ-bundels editie 2020 zijn uit
De herziene edities van de RJ- en RJk-bundel zijn nu verkrijgbaar! Naast een paperback en
hardcover-editie (voor de RJ-bundel) is er ook een digitale editie van beide bundels. Alle edities
zijn te bestellen via uitgeverij Wolters Kluwer. Via de button hieronder kunt u uw gewenste editie
kiezen en direct online bestellen.

Download het persbericht

Nieuwe voorzitter en
raadsleden
Per 1 januari loopt de benoemingstermijn
van verschillende raadsleden af. Om deze
reden treden er in 2021 een aantal nieuwe
leden toe tot de Raad, waaronder een
nieuwe voorzitter. Lees hieronder meer over
de benoemingen.

https://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2020/september/rj-bundel-2020-verkrijgbaar/
https://content.mailplus.nl/m5/links/derj/txtp/aFeds
https://rjnet.nl/
http://files.m5.mailplus.nl/user80795/1065/Persbericht_Samenstelling_RJ_2021_NW.pdf
http://files.m5.mailplus.nl/user80795/1064/Persbericht_Samenstelling_RJ_2021_NW.pdf


Meer over deze Uiting

RJ-Uiting 2020-13: NOW
Op 14 september bracht de Raad voor de
Jaarverslaggeving een Uiting uit met daarin
guidance ten aanzien van de verwerking,
presentatie en toelichting van de
tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde
van de NOW-regeling in de jaarrekening of
in een tussentijds bericht. Heeft u deze Uiting
nog niet gelezen? Bekijk hem dan snel
hieronder.

Bekijk de video

RJ-Outreach op YouTube
Op 16 september organiseerde de Raad voor
de Jaarverslaggeving samen met EFRAG,
Business Europe en IASB een Outreach
rondom de IASB Exposure Draft General
Presentation and Disclosures (Primary
Financial Statements). Was u die dag
verhinderd of wilt u de Outreach nogmaals
bekijken? EFRAG heeft een registratie van het
webinar op YouTube gepubliceerd.

Raadsvergadering oktober
Woensdag 21 oktober 2020
10:30 - 17:30 uur

De eerstvolgende Raadsvergadering vindt plaats op
woensdag 21 oktober. Zoals ondertussen gebruikelijk is
geworden, zal dit een online bijeenkomst zijn. Op onze
website communiceren wij welke onderwerpen aan bod
komen.

Naar de website

https://rjnet.nl/uitingen/2020/13/
http://rjnet.nl/uitingen/2020/13/
https://youtu.be/8u3DKdCUDS0
http://youtu.be/8u3DKdCUDS0
https://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2020/raadsvergadering-oktober/
http://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2020/raadsvergadering-oktober/


Raad voor de Jaarverslaggeving
secretariaat@rjnet.nl
www.rjnet.nl
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