NIEUWS

28 maart 2019

ING mogelijk geen huisbankier Rijk meer
ING is mogelijk na 2020 niet langer de huisbankier van het Rijk. Er komt een nieuwe
aanbestedingsprocedure.
In het nieuwe contract komen strengere voorwaarden te staan waar de winnende bank aan moet voldoen. Het is de
bedoeling dat de overeenkomst kan worden opgezegd als de bank wordt veroordeeld voor misstanden of, net als ING
vorig jaar, daarvoor een schikking treft.
Dat meldt minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij komt daarmee tegemoet aan een breedgedragen wens in de
Tweede Kamer. Veel Kamerleden waren verbolgen dat het nog lopende contract met ING niet kon worden ontbonden
wegens de witwasa aire waarvoor de bank een regeling trof met het Openbaar Ministerie.
De overeenkomst met ING over het betalingsverkeer van het Rijk loopt volgend jaar af. In het contract is een optie
opgenomen tot automatische verlenging maar daarvan maakt Hoekstra dus geen gebruik. Wel kan de bank gewoon
weer meedingen naar de opdracht. Europese regels bieden volgens Hoekstra geen ruimte om de bank op grond van de
witwasschikking uit te sluiten.
De minister kijkt nog wel of uitsluiting op grond van een "ernstige beroepsfout" bij toekomstige aanbestedingen
mogelijk is. Er moet dan wel sprake zijn van grove misstappen waardoor de integriteit van de betre ende nanciële
instelling in twijfel kan worden getrokken.
De nieuwe aanbesteding neemt volgens Hoekstra ongeveer een jaar in beslag. De bewindsman merkt wel op dat het
aantal partijen dat aan alle eisen van de rijksoverheid kan voldoen, in de praktijk altijd beperkt is gebleken. "De
verwachting is dat dit bij een toekomstige aanbesteding niet anders zal zijn", schrijft hij.
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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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29 december 2021

Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan'
niet sluiten
De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde 'onbedoelde
Amerikaan' toch niet sluiten. 
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28 december 2021

AFM: Nederlanders met migratieachtergrond zijn
financieel kwetsbaarder
Vooral Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond zijn
gemiddeld nancieel kwetsbaarder. Dat meldt de AFM. 
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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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07 december 2021

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... 

