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'Brexit gevaar voor toezicht binnen EU'
Een groot aantal mondiale spelers op de

nanciële markten zal na de brexit activiteiten uit Londen

verhuizen naar het Europese vasteland. Dat levert

nancieel toezichthouders in de Europese Unie niet

alleen meer werk op, maar kan volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook een risico zijn voor
de kwaliteit van het toezicht.
Het binnenhalen van Europese activiteiten van nanciële giganten als Goldman Sachs, Bank of America en HSBC wordt
door veel EU-lidstaten gezien als prestigeproject. Landen beconcurreren elkaar daarom om een zo aantrekkelijk
mogelijke vestigingsplaats te zijn voor deze bedrijven. Volgens de AFM ontstaat daarbij het gevaar dat ze elkaar ook
aftroeven met soepel toezicht, waardoor marktwaakhonden tandeloos worden.
De AFM pleit er daarom voor de rangen tussen Europese toezichthouders gesloten te houden. Dat is sowieso nodig,
omdat het toezicht op nanciële partijen uit het Verenigd Koninkrijk zal versplinteren als deze bedrijven per EUlidstaat een nieuwe vergunning moeten aanvragen.
Een acute dreiging voor de Nederlandse nanciële sector is volgens de AFM een zogeheten harde brexit, waarbij de
Britten in maart zonder nieuwe handelsovereenkomsten uit de EU vertrekken. Daardoor verliezen institutionele
beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars toegang tot hun belangrijkste knooppunt voor mondiale handel in
bijvoorbeeld obligaties of derivaten.
Alternatieven elders in Europa zullen volgens de AFM duurder worden. Bovendien is de keuze uit dienstverleners
buiten Londen veel beperkter.
Bron: ANP
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AFM-agenda 2022: Uitbreiding toezicht op
accountantsorganisaties
Een belangrijk aandachtsgebied van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
voor het komend jaar is de uitbreiding van het toezicht op
accountantsorganisaties. De... 
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'Finfluencer' met beleggingstips vaak niet
onafhankelijk
Beleggingsexperts op social media, zogeheten n uencers, zijn vaak niet
neutraal. Veelal is niet duidelijk met welk belang zij beleggingsproducten in
podcasts,... 
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Commissie kritisch op optreden DNB bij faillissement
Conservatrix
De Nederlandsche Bank (DNB) had eerder en krachtiger kunnen ingrijpen bij
levensverzekeraar Conservatrix, die vorig jaar failliet ging. 
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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... 
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Brussel geeft 344 miljoen euro boete aan banken voor
valutakartel
De Europese Commissie heeft een boete van in totaal 344 miljoen euro
opgelegd aan de Britse banken HSBC, Barclays, RBS en het Zwitserse Credit
Suisse. 

