ANNE-MARIKE VAN ARKEL
Anne-Marike van Arkel was tot 1 februari 2018 algemeen directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).

ARBEIDSMARKT

04 september 2017

Wet evenwichtige verdeling man/vrouw voortgezet
tot 1 januari 2020
De wet met het streefcijfer voor een evenwichtige zetelverdeling tussen
mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van
ondernemingen is op 13 april... 

WERKDAG IN 2030

19 januari 2017

De NBA in 2030
Thuis gaat alles steeds sneller: de föhn met sensoren heeft mijn haar in notime in model gebracht. De banaan die ik eet, heb ik nog op traditionele wijze
in huis... 

NBA

28 juni 2016

Beroepstrots
Sinds de laatste algemene ledenvergadering van de NBA kunnen accountants hun eigen beroepseed a eggen. Dat is
niemand ontgaan. Er zijn positieve en kritische geluiden.... 
OPINIE

03 februari 2016

Permanente educatie: anders en beter
Het huidige stelsel van permanente educatie voor accountants staat de laatste weken ink in de belangstelling. Een
artikel in de Telegraaf, Kamervragen, discussies... 
NBA

19 januari 2016

Evenwichtige m/v-verdeling en de accountant
Het blijft voor grote ondernemingen lastig om te rapporteren over de evenwichtige man-vrouwverdeling in de raden
van bestuur en commissarissen, te verklaren waarom... 
NBA

19 november 2015

Stijging aandeel vrouwen in top gering: rol van de accountant
Topvrouwen staan in de wachtkamer en bestuursverslagen voldoen in meerderheid niet aan de rapportageverplichting
op dit punt. 
NBA

04 maart 2015

Beroepseed voor accountants
De eerste maatregel uit het rapport 'In het publiek belang' luidt: 'De beroepsgroep voert een beroepseed in voor
accountants. Deze wordt afgelegd op het moment van... 

NBA

09 december 2014

Waar een wil is, is een weg. Waar geen wil is, is een wet
Sinds 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht van kracht. De RJ heeft dit verwerkt in uiting 2013-7. Maar is deze
wet ook opgepakt door de accountants in Nederland? 
NBA

26 augustus 2014

Advocaten in de VS
Afgelopen zaterdag stond er in katern 'Outlook' van het FD een interessant artikel van correspondent Gerben van der
Marel over de advocatuur in de VS. 
NBA

05 december 2013

Beroepsorganisatie weegt wel degelijk maatschappelijk belang
De onjuiste bewering van AFM-bestuurder Gerben Everts, als zou het NBA-bestuur louter bestaan uit
vertegenwoordigers van de accountantskantoren, gaat een eigen leven... 
NBA

30 mei 2012

'All I really need to know I learned in kindergarten'
Tijdens de laatste conferentie van de EFAA, de Europese koepelorganisatie van accountants en auditors in het mkb,
koos Diane Rubin van de Amerikaanse National Association... 
NBA

02 april 2012

In de genen of niet?
Donderdagavond 29 maart heb ik in het kader van het beroepsbrede programma van de NBA over de professioneel
kritische instelling (PKI), een rondetafelgesprek bijgewoond... 
NBA

19 maart 2012

NBA als klant
Ook de NBA heeft een accountant. Op dit moment zelfs twee, die de audit uitvoeren voor NOvAA én NIVRA. Het gaat
zoals bij de meeste klanten: ze komen met de bekende... 
MAGAZINE

01 januari 2010

De agenda van de NBA
“We moeten voorkomen dat we nu goed zijn in wat gisteren van belang was”, aldus de Brabantse commissaris van de
koningin Wim van der Donk, net voorzitter àf van... 

