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Marcel van Loo naar internationale EYorganisatie
Marcel van Loo RA, momenteel bestuursvoorzitter van EY in Nederland, maakt per 1 juli aanstaande de
overstap naar de internationale organisatie van EY. Hij wordt managing partner van EY Financial
Services Organisation (FSO) voor de regio Europa, Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA).
Marcel van Loo is sinds 2013 bestuursvoorzitter (country managing partner) van EY in Nederland. Van Loo is
werkzaam bij EY sinds 1989 en was al eerder lid van het internationale bestuur van EY FSO. Van 2010-2012 was hij
Banking & Capital Markets Leader voor EY EMEIA.
Momenteel heeft EY in nauw overleg met de raad van commissarissen het opvolgingstraject opgestart. “Dit is een
zorgvuldig proces waarbij het bestuur van Ernst & Young Europe LLP uiteindelijk de nieuwe bestuursvoorzitter voor
Nederland zal benoemen op voordracht van de raad van commissarissen”, aldus het kantoor.
In korte tijd is dit het tweede Nederlandse bestuurslid dat de overstap maakt naar een internationale functie. Hanne
Jesca Bax, bestuurslid van EY Nederland van 2011-2015, is vorig jaar al overgestapt naar de EMEIA-organisatie en
recentelijk vanwege haar nieuwe rol als managing partner clients en markets toegetreden tot het EY-bestuur van de
regio EMEIA.
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Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer
plotseling overleden
Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer is maandag op 66-jarige leeftijd
overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat heeft
werkgeversorganisatie VNO-NCW... 
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15 december 2020

Nederlander Elderson treedt toe tot bestuur ECB
Frank Elderson begint dinsdag aan zijn nieuwe functie als bestuurder van de
Europese Centrale Bank (ECB). Het is voor het eerst sinds Wim Duisenberg in
2003 opstapte... 
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11 november 2020

Nederlandse accountant wordt financieel directeur
Lufthansa
De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft registeraccountant Remco
Steenbergen aangesteld als nancieel directeur van de onderneming. Hij
begint op 1 januari... 
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Geen bezwaar tegen benoeming Elderson bij
bestuursraad ECB
De bestuursraad van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft geen bezwaar
tegen de voorgestelde benoeming van de Nederlander Frank Elderson in het
bestuur van de toezichthouder. 
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16 oktober 2020

Cyriel Nysten wint Brenda Westra Opinieprijs
Cyriel Nysten heeft de Brenda Westra Opinieprijs 2020 gewonnen, met een
opiniebijdrage over klimaatverandering als economisch probleem. De prijs
wordt jaarlijks... 

