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'Banken moeten nodealbrexit niet afwachten'
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Banken riskeren chaos door niet snel genoeg in te spelen
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Nederlandse
economie krimpt
met 8,5 procent in
tweede kwartaal

op een eventuele no-dealbrexit.
NIEUWS

Dat stelt voorzitter Jose Manuel Campa van de Europese
bankautoriteit in een interview met persbureau Bloomberg.
Volgens hem hebben veel in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
banken wel nieuwe bedrijfsonderdelen opgezet op het Europese
vasteland, maar wordt tot het laatste moment gewacht met het
verplaatsen van personeel daarheen.
De baas van de belangrijkste toezichthouder voor de bankensector
in de Europese Unie begrijpt dat het verhuizen van medewerkers
veel impact voor hen heeft, maar afwachten is niet goed voor de
financiële stabiliteit.
Met nog drie weken te gaan tot de deadline lijkt een akkoord van
Londen met de Europese Unie over de voorwaarden van een
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uittreding steeds onwaarschijnlijker. Voorzitter van de ook in
Londen gevestigde Franse bank Société Générale, Lorenzo Bini
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Smaghi, noemde een no-dealbrexit een enorm risico dat kan

Massaclaim tegen
Amerikaanse
techreuzen wegens
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leiden tot een wereldwijde recessie.
Bron: ANP/Accountant.nl

Gisteren

Deel dit artikel
NIEUWS

13 augustus 2020

UWV: arbeidsmarkt
is veranderd, maar
nog altijd tekort aan
accountants
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Zorgen ondernemers
om uitblijven
brexitakkoord
Ondernemersorganisaties VNONCW en MKB-Nederland maken
zich zorgen om het stukgelopen
overleg tussen de Europese Unie
en het Verenigd Koninkrijk over



een handelsdeal. 
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Bedrijven minder goed
voorbereid op brexit
Nederlandse bedrijven zijn
minder goed voorbereid op de
brexit dan een jaar geleden. Dat
blijkt uit een onderzoek onder
vierhonderd ondernemingen die
direct of indirect... 
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Londen: definitief geen
verlenging
overgangsfase brexit
De Britse minister Michael Gove
(Kabinetszaken) heeft aan de
Europese Commissie "formeel
bevestigd" dat Londen geen
verlenging van de
overgangsperiode voor de brexit...
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EU stelt opdracht voor
onderhandelingen met
Londen vast
De onderhandelingen tussen de
EU en het Verenigd Koninkrijk
over de toekomstige relatie
kunnen beginnen. Ministers van
de 27 EU-landen hebben dinsdag
in Brussel... 
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Recordaantal bedrijven
wil wegens brexit naar
Nederland
Nog nooit besloten zoveel
bedrijven zich in Nederland te
vestigen als vorig jaar. In 2019
kozen 397 internationale
ondernemingen voor Nederland.
Daarvan deden 78... 
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