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RJ reageert op internetconsultatie WMG
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft commentaar ingediend bij de Minister van Zorg inzake
de internetconsultatie Regeling jaarverantwoording WMG. De RJ ziet een aantal evidente
verbeteringen en verduidelijkingen ten opzichte van de huidige Regeling verslaggeving WTZi
(RVW). Via onderstaande link kunt u de commentaarbrief bekijken. 

Ga naar het artikel

Nieuw Raadslid Lianne
Suurland
Per 1 januari 2021 treedt Lianne Suurland,
nu nog lid van de Vaktechnische Staf van de
RJ, toe tot de Raad van de
Jaarverslaggeving. Zij gaf in het kader van
haar toetreding een interview aan
accountant.nl. U vindt de link naar de
website hieronder.

http://files.m5.mailplus.nl/user80795/1234/Commentaarbrief_Regeling_jaarverantwoording_WMG_voor_NB_26.11.2020.pdf
https://content.mailplus.nl/m5/links/derj/txtp/aFeds
https://rjnet.nl/
http://www.accountant.nl/achtergrond/2020/12/ik-begrijp-dat-het-een-mijlpaal-is-maar-het-werd-eens-tijd/
https://www.accountant.nl/achtergrond/2020/12/ik-begrijp-dat-het-een-mijlpaal-is-maar-het-werd-eens-tijd/


Download RJ-Uiting 2020-12

RJ-Uiting 2020-12
definitief
In september 2020 publiceerde de RJ Uiting
2020-12 'Tijdelijke huur- en Leaseverlagingen
vanwege de coronacrisis'. Op deze Uiting kon
tot 19 oktober commentaar worden gegeven.
Aangezien er geen commentaar is
binnengekomen, heeft de Raad deze Uiting in
de vergadering van 21 oktober j.l. definitief
gemaakt. Via onderstaande link kunt u de
Uiting downloaden.

Bekijk het werkplan

RJ-werkplan 2020/2021
gepubliceerd
Zoals elk jaar heeft de RJ ook dit najaar een
werkplan opgesteld. In dit werkplan leest u
meer over de doelstelling van de RJ, de
strategie en de plannen van de RJ-Staf en de
RJ-werkgroepen voor het komende jaar. Meer
weten? Het werkplan van dit jaar vindt u via de
link hieronder. Werkplannen van vorige jaren
zijn daarnaast ook te downloaden via de RJ-
website.

Raadsvergadering december
Dinsdag 15 december
10:30 uur

De Raadsvergadering van december zal plaatsvinden op
dinsdag 15 december. De vergadering is vanwege de
feestdagen een week vervroegd en tevens eenmalig op
dinsdag in plaats van woensdag. Op onze website leest u
welke onderwerpen zullen worden besproken.

Ga naar de website

http://files.m5.mailplus.nl/user80795/1236/RJ_Uiting_2020_12_Tijdelijke_huur__en_leaseverlagingen_vanwege_de_coronacrisis.pdf
http://files.m5.mailplus.nl/user80795/1235/RJ_Uiting_2020_12_Tijdelijke_huur__en_leaseverlagingen_vanwege_de_coronacrisis.pdf
http://files.m5.mailplus.nl/user80795/1238/rj_werkplan_2020_2021_september_2020.pdf
http://files.m5.mailplus.nl/user80795/1237/rj_werkplan_2020_2021_september_2020.pdf
http://rjnet.nl/archief/werkplan/
https://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2020/raadsvergadering-dinsdag-15-december/
http://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2020/raadsvergadering-dinsdag-15-december/
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