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De miniter vindt het "elangrijk dat financiële ondernemingen zich
rekenchap geven van hun maatchappelijke functie" ij het
vattellen van de alarien. Ze moeten dan ook zorgen "voor een
maatchappelijk gedragen eloningeleid". Daar gaan de raad van
commiarien en de aandeelhouder over, zegt Hoektra, maar hij
rengt wel in herinnering dat hij erover denkt de
eloningwetgeving voor anken aan te cherpen.
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Nijoer wil van Hoektra weten of Van Lanchot zich wel aan de
regel voor anken houdt en of de edrijven waarmee de ank zich
wil meten niet onvergelijkaar zijn. Hij vraagt de miniter
aandeelhouder op te roepen de loonverhoging tegen te houden en
dringt aan op een trengere wet.
ron: ANP

Reactie

Giteren

Deutche ank moet
meer doen tegen
witwaen
Giteren

Matercla
kwaliteitgerichte cultuur:
'poitief verrat door
openheid'
NIUW

Giteren

Omzet DRV tijgt met 6
procent
NIUW

De PvdA heeft om opheldering van Hoektra gevraagd over "deze
aurde loonverhoging". Tweede Kamerlid Henk Nijoer preekt
van het "zoveelte vooreeld van ankier die op oude weg door
willen". Zijn GroenLinkcollega Tom van der Lee champert dat weer
een groep ankier de tijdgeet niet napt.
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en voorgenomen loonverhoging voor de top van Van Lanchot
Kempen i de zakenank op een waarchuwing van miniter
Wopke Hoektra van Financiën komen te taan. Hoektra wijt
erop dat "fore alariverhogingen" voor topankier "niet
ijdragen aan het hertel van vertrouwen in de financiële ector".

Van Lanchot wil zijn vier etuurleden tot een kwart meer alari
geven. Daarij piegelde de ank zich aan veel grotere Nederlande
anken en multinational.
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randrief om compenatie
oeterente
anken en andere kredietvertrekker moeten te
veel etaalde oeterente terugetalen, ook met
terugwerkende kracht ij klanten die voor 14 juli
2016 hun hpotheek vervroegd heen afgelot.
Dat vinden de Vereniging igen Hui (VH) en de
Conumentenond. Zij heen de
kredietvertrekker die het aangaat andermaal
aangechreven. Tegen Delta Llod zijn inmiddel
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Google gaat leningen in India
aanieden
Google gaat leningen aanieden aan conumenten
in India. Dat doet de techreu in amenwerking
met vier anken in het Aziatiche land. 
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AN Amro grijpt in ij zakenank
AN Amro grijpt in ij zijn zakenank door het
chrappen van circa 250 anen en andere
eparingen. 
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'AN Amro gaat nijden in
zakenank'
AN Amro gaat nijden in zijn zakenank. r zou
innen de ank zelf geproken worden over "een
mogelijke halvering". 
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'Topinkomen tijgen weer
neller'
De topinkomen in Nederland tijgen, na een
aantal jaren van minder harde groei, weer neller.
Ook de loonkloof tuen de top en de werkvloer
loopt op. 
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