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30 december 2015

Carin Gorter RA toch geen bestuurder Rabobank
De beoogde nieuwe risicodirecteur van Rabobank, registeraccountant Carin Gorter, heeft haar
kandidatuur ingetrokken. Dat heeft de bank dinsdag bekendgemaakt.
Gorter werd in september voorgedragen voor de bestuursfunctie, maar haar benoeming moest nog worden
goedgekeurd door de toezichthouders. Zelf zegt ze dat de functie achteraf gezien toch niet zo goed bij haar paste.
"Gaandeweg de procedure heb ik na een zorgvuldige afweging moeten vaststellen dat het pro el van de functie in
onvoldoende mate aansluit bij mijn speci eke deskundigheid", verklaarde ze.
De voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank, Wout Dekker, vindt het jammer dat Gorter alsnog afziet
van de post. De goedkeuring van haar benoeming door de toezichthouders werd volgens hem ieder moment verwacht.
Gorter (1963) heeft veel ervaring in de top van het bankwezen. Ze was eerder al eens in dienst van Rabobank en werkte
in verschillende functies voor ABN Amro. De laatste jaren vervulde Gorter diverse commissariaten in de nanciële
sector, onder meer bij de ING Groep.
Rabobank zoekt voorlopig verder naar een nieuwe risicodirecteur. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer zal de taken die
horen bij deze functie voorlopig waarnemen. De eveneens in september aangekondigde benoeming van Bas Brouwers
als nieuwe nancieel directeur gaat wel door. Hij begint op 1 januari met zijn nieuwe baan.
(Bron: ANP)
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Geld.nl: inflatie kostte Nederlandse spaarders 9
miljard euro
De hoge in atie en de lage rente hebben Nederlandse spaarders vorig jaar 9
miljard euro gekost. 
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Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan'
niet sluiten
De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde 'onbedoelde
Amerikaan' toch niet sluiten. 
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AFM: Nederlanders met migratieachtergrond zijn
financieel kwetsbaarder
Vooral Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond zijn
gemiddeld nancieel kwetsbaarder. Dat meldt de AFM. 

NIEUWS

09 december 2021

ABN Amro verkoopt hoofdkantoor op Zuidas voor 765
miljoen euro
ABN Amro verkoopt zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas aan
vastgoedinvesteerder Victory Group. 
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DNB: Financiële sector moet meer rekening houden
met duurzaamheidsrisico's
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten meer rekening houden met
duurzaamheidsrisico's. Uit onderzoek onder Nederlandse nanciële
instellingen blijkt dat... 

