FINANCIËLE INSTELLINGEN
Nieuws en achtergrond over banken, verzekeraars, pensioenfondsen, nanciële markten en toezicht op
nanciële instellingen.
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Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

29 december 2022

Tikkie ook steeds vaker zakelijk gebruikt
Nederlanders hebben in 2022 voor een recordbedrag aan geld overgemaakt
via Tikkie. De betaaldienst krijgt ook steeds meer zakelijke gebruikers. 

NIEUWS

22 december 2022

DNB: meer risico's banken door trage verduurzaming
bedrijven
De risico's voor banken nemen de komende jaren fors toe, waarschuwt De
Nederlandsche Bank (DNB). Dat komt volgens de toezichthouder doordat
bedrijven in vervuilende... 

NIEUWS

22 december 2022

AFM: gokje wagen en nieuwsgierigheid reden voor
beleggen crypto's
Mensen die beleggen in cryptomunten doen dit vooral om een gokje te wagen
en uit nieuwsgierigheid. 

NIEUWS

21 december 2022

Ook oud-topman ABN Amro Van Dijkhuizen verdachte
in witwaszaak
Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN Amro, is volgens het
Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van
de antiwitwaswet... 

NIEUWS

19 december 2022

Bloomberg: zakenbank Goldman Sachs kan duizenden
banen schrappen
De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs overweegt tot wel
vierduizend banen te schrappen om kosten te besparen. 

NIEUWS

16 december 2022

Pensioenfonds ABP wil met beleggingen
klimaatneutraal worden
Ambtenarenpensioenfonds ABP wil dat alle bedrijven waarin het belegt in
2030 hun CO2-uitstoot hebben gehalveerd ten opzichte van 2019. Bovendien
moet die gestaag... 

NIEUWS

16 december 2022

ECB verhoogt rente iets minder hard na afzwakkende
inflatie
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone met 0,5
procentpunt verhoogd. 

NIEUWS

14 december 2022

Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2
miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven
schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense
bank betaalt daarom... 

NIEUWS

14 december 2022

FTX-oprichter blijft achter tralies, rechter wijst
borgtocht af
Oprichter Sam Bankman-Fried van de failliete cryptobeurs FTX blijft
voorlopig achter de tralies op de Bahama’s, nadat een verzoek om borgtocht
werd afgewezen. Volgens... 

NIEUWS

13 december 2022

FTX-oprichter opgepakt op de Bahama's
Oprichter Sam Bankman-Fried van de failliete cryptobeurs FTX is opgepakt
op de Bahama's, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. 

NIEUWS

13 december 2022

BDO: pensioenhervorming in 2027 volgens veel
fondsen onhaalbaar
Een derde van de pensioenfondsen denkt dat de streefdatum voor de
Nederlandse pensioenhervorming niet gehaald gaat worden, meldt BDO
Accountants & Adviseurs na onderzoek... 

NIEUWS

08 december 2022

AFM tikt beleggingsbedrijven op vingers om
gebrekkige informatie
Mensen die zelfstandig beleggen zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over de
kosten die dit met zich mee kan brengen, vindt de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). 

DISCUSSIE

Column

08 december 2022

Hot topics: ESG en crypto
Marcel Pheijffer

In het ESG-domein mogen de S van social en de G van governance niet
worden vergeten, aldus Marcel Pheij er. Ook rondom crypto's moeten
accountants hun rol pakken. 

NIEUWS

08 december 2022

Rabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar
Ministerie
Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een
onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en
nanciering van terrorisme. 

NIEUWS

07 december 2022

Banken berekenen deel kosten witwasonderzoek door
Sinds kort berekenen alle banken maandelijkse kosten voor hun
poortwachtersplicht van de overheid, rondom witwassen en
terrorisme nanciering, door aan zakelijke... 

NIEUWS

07 december 2022

Boetes dreigen voor Rabobank en Deutsche Bank om
kartelvorming
Rabobank en Deutsche Bank hebben met geheime afspraken over de handel in
staatsobligaties de Europese concurrentieregels geschonden, denkt de
Europese Commissie.... 

NIEUWS

05 december 2022

Oprichter FTX kan slechts 'speculeren' over miljarden
van klanten
De oprichter van de omgevallen cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, weet
naar eigen zeggen niet precies waar miljarden dollars van klanten zijn
gebleven. 

NIEUWS

01 december 2022

Pheijffer: 'Laat crypto-luchtballon snel leeglopen'
De cryptosector vraagt om regulering, streng toezicht en een actieve rol van
accountants, stelt Marcel Pheij er in zijn column in het FD. 

NIEUWS

01 december 2022

FTX-oprichter 'was niet bezig met plegen van fraude'
FTX-oprichter Sam Bankman-Fried zegt niet bezig te zijn geweest met het
plegen van fraude bij de inmiddels failliete cryptobeurs. 

NIEUWS

01 december 2022

DNB: huishoudens verloren niet eerder zoveel op
beleggingsfondsen
Het jaar 2022 verloopt vooralsnog rampzalig voor beleggingsfondsen.
Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) verdampte er in de eerste
negen maanden van het... 

NIEUWS

30 november 2022

FTM: 'Groene fondsen investeren in fossiele industrie
of luchtvaart'
Bijna de helft van de Europese beleggingsfondsen die zichzelf 'donkergroen'
noemen, investeert toch in de fossiele industrie of de luchtvaart. 

NIEUWS

24 november 2022

Lakeman verliest rechtszaak over pensioenen
Financieel activist Pieter Lakeman heeft zijn zaak om de laatste jaarrekening
van PME, het pensioenfonds voor de metalektro, door de rechter ongeldig te
laten verklaren,... 

NIEUWS

24 november 2022

Kaag: komst digitale euro nog onzeker, kwestie van
jaren
Er ligt nog helemaal geen concreet voorstel voor een digitale euro,
benadrukte minister Sigrid Kaag (Financiën) tijdens een opvallend druk
bezocht commissiedebat... 

NIEUWS

23 november 2022

Grootste pensioenverhoging ooit bij
bouwpensioenfonds
De pensioenen van oud-bouwvakkers, -metselaars en -timmerlieden gaan op
1 januari met ruim 14 procent omhoog. 

NIEUWS

21 november 2022

CoinGecko: mogelijk ook veel Nederlandse
gedupeerden door val FTX
Tienduizenden Nederlanders zijn mogelijk gedupeerd door het omvallen van
de grote cryptobeurs FTX. 

NIEUWS

17 november 2022

Cryptowereld schudt op grondvesten, vragen over rol
accountant
Het omvallen van cryptobeurs FTX begint inmiddels over te slaan op de rest
van de cryptowereld. Ook de eerste aanklachten tegen de oprichter en
promotors van FTX... 

NIEUWS

16 november 2022

Bronnen: oud-topman cryptobeurs FTX mogelijk naar
VS voor verhoor
Sam Bankman-Fried, de voormalige topman van de omgevallen cryptobeurs
FTX, kan mogelijk naar de Verenigde Staten worden overgebracht voor
ondervraging. 

NIEUWS

15 november 2022

Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt
Het aantal ondernemers dat is betrapt op fraude met verzekeringen is vorig
jaar met 13 procent toegenomen, meldt het Verbond van Verzekeraars op
basis van de jaarcijfers... 

NIEUWS

10 november 2022

AFM: Informatie over duurzaamheid nog te vaag
Banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen en
beheerders van beleggingsfondsen zijn nog te vaag over hun inspanningen op
het gebied van duurzaamheid. 

NIEUWS

10 november 2022

Bloomberg: VS onderzoeken cryptobeurs FTX na
ineenstorting
De aangekondigde overnamedeal van FTX door Binance is afgeblazen. De
Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of de in problemen geraakte
cryptobeurs FTX op de juiste... 

Toon meer berichten

