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Europese Rekenkamer kan ECB voortaan beter
controleren
De Europese Centrale Bank (ECB) gaat alle informatie over toezicht op grote banken beschikbaar stellen
aan de Europese Rekenkamer, zodat die de bank in Frankfurt beter kan controleren.
De Europese Rekenkamer sloeg in januari alarm over de terughoudendheid van de ECB bij het vrijgeven van
documenten. Daardoor kon zij haar werk niet goed doen, terwijl het toezicht op banken gepaard gaat met nanciële
risico’s. In een brandbrief aan het Europees Parlement vroegen de controleurs de regels desnoods zo aan te passen dat
ze toegang krijgen tot elk document dat zij nodig achten.
Beide partijen hebben nu overeenstemming bereikt over het delen van informatie, zodat de rekenkamer de
toezichtsfunctie van de ECB volledig kan controleren. Dat zal "de soepele en constructieve samenwerking tussen onze
instituties bevorderen en het auditwerk vergemakkelijken", aldus rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne. Eén van
de afspraken is dat vertrouwelijk en marktgevoelig materiaal, zoals speci eke gegevens over banken, wordt
beschermd. De afspraken worden begin oktober ceremonieel ondertekend in Luxemburg.
De ECB is sinds vijf jaar verantwoordelijk voor het toezicht op de grote banken in de lidstaten van de eurozone. De
controle op deze toezichtsrol ligt bij de Europese Rekenkamer.
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'Rekenkamers in eurozone belemmerd in onderzoek
naar afwikkeling banken'
Rekenkamers in de eurozone hebben van onder meer DNB niet de benodigde
toegang gekregen tot alle documenten die zij nodig hebben om gedegen
onderzoek te doen naar... 
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Nederlander Elderson treedt toe tot bestuur ECB
Frank Elderson begint dinsdag aan zijn nieuwe functie als bestuurder van de
Europese Centrale Bank (ECB). Het is voor het eerst sinds Wim Duisenberg in
2003 opstapte... 
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Financiële waakhonden willen toezicht op groene data
Groene data moeten ook een toezichthouder krijgen en de totstandkoming
ervan moet wettelijk geregeld worden. 
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DNB: banken goed in staat zwaarste coronaklappen op
te vangen
De grootste Nederlandse banken, ING, Rabobank, ABN AMRO, Bank
Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Waterschapsbank en de Volksbank,
lijken goed in staat om de klappen... 
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ECB wil dividendverbod banken met 6 maanden
verlengen
De Europese Centrale Bank (ECB) dringt erop aan om het dividendverbod voor
banken met nog eens zes maanden te verlengen. Banken hoopten er juist op
om begin volgend... 

