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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 aan zijn nieuwe klus. Ook krijgt de 52jarige Nederlander zitting in het bestuur van de maatschappij.
Steenbergen komt over van de Zwitserse chocoladefabrikant Barry Callebaut, waar hij sinds 2018 de nanciële man
was. Eerder had hij managementfuncties bij tal van bedrijven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Taiwan, België,
Ierland, de Verenigde Staten en Zwitserland. Hij werkte onder meer voor Philips en KPMG.
De aanstelling van Steenbergen gebeurt voor Lufthansa in roerige tijden. De luchtvaartmaatschappij gaat net als
branchegenoten gebukt onder de coronacrisis. De onderneming klopte in Berlijn aan voor noodsteun om de crisis te
overleven.
Steenbergen zal in zijn nieuwe functie verantwoordelijk worden voor onder meer controle en risicobeheer,
boekhouding, belastingen, inkoop en fusies en overnames. Verder krijgt het bedrijf nog een hele kluif aan het moeten
terugbetalen van de noodsteun als de pandemie voorbij is.
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Nieuwe voorzitter raad van bestuur EY in Nederland
Jeroen Davidson wordt per 1 juli 2021 de nieuwe voorzitter van de raad van
bestuur van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland. Hij volgt
Coen Boogaart... 
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18 januari 2021

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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29 oktober 2020

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... 

