NIEUWS

13 december 2019

DNB heeft crisisplannen voor banken niet af
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zijn plannen voor de afwikkeling van crises bij middelgrote en
kleine banken nog niet af.
Voor het overgrote deel van die banken liggen al wel plannen klaar, maar die zijn nog niet gedetailleerd genoeg
uitgewerkt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport.
DNB is enkele jaren geleden in Nederland aangewezen als verantwoordelijke voor de afwikkeling van crises bij
middelgrote en kleine banken. Als die in de nanciële problemen komen, moet dat worden afgehandeld op een manier
die zo min mogelijk ten koste gaat van overheid en belastingbetaler. Voor de afwikkeling van crises bij grote,
internationaal actieve banken is een gemeenschappelijk Europese afwikkelingsraad verantwoordelijk.
De Algemene Rekenkamer is kritisch op de manier waarop het ministerie van Financiën toezicht houdt op deze taak
van DNB. De minister heeft geen actueel beeld van de afwikkelingsplannen van DNB. Dat zou je juist wel verwachten bij
zo'n relatief nieuwe taak, aldus de onderzoekers.
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20 april 2022

Miljoenenboete Maltese bank van Boekhoorn
geschrapt door CBb
De Maltese Novum Bank, eigendom van zakenman Marcel Boekhoorn, hoeft
toch geen boete van 1,75 miljoen euro te betalen. 

NIEUWS

29 maart 2022

Londen verloor ruim 7.000 financiële banen na brexit
De brexit zorgde ervoor dat iets meer dan zevenduizend banen in de nanciële
sector van Londen zijn verplaatst naar de Europese Unie. 
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15 maart 2022

Banken moeten meer informatie geven over
'klimaatrisico's'
Banken moeten meer informatie geven over de nanciële risico's die zij lopen
door klimaatverandering. Dat zegt de Europese Centrale Bank (ECB). 
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10 februari 2022

Rabobank trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te
verbeteren
Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249
miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Volgens de
bank is het geld... 
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31 januari 2022

ECB: bankklimaattest leidt nog niet tot hogere
kapitaaleisen
De Europese Centrale Bank (ECB) is begonnen met een evaluatie om te bezien
of en hoe goed banken bestand zijn tegen de impact van klimaatverandering.


