NIEUWS

29 oktober 2020

Geen bezwaar tegen benoeming Elderson bij
bestuursraad ECB
De bestuursraad van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde
benoeming van de Nederlander Frank Elderson in het bestuur van de toezichthouder.
Dat meldde de ECB in een verklaring. Volgens de ECB heeft Elderson, die momenteel een van de directeuren van De
Nederlandsche Bank (DNB) is, voldoende ervaring in huis om de functie te vervullen. Daarbij wordt onder meer
gewezen op de staat van dienst van Elderson op het gebied van monetaire zaken en bankkwesties.
Elderson werd begin oktober als kandidaat-bestuurder naar voren geschoven. Hij werkt sinds 1999 bij DNB. De jurist is
sinds 1 juli 2011 als een van de directeuren onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op banken en voor juridische
zaken.
Als hij wordt benoemd is hij de eerste Nederlander in het ECB-bestuur na Wim Duisenberg. Die werd in 1998 de eerste
president van de Europese Centrale Bank en bleef aan tot in 2003.
Bron: ANP
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Nieuwe voorzitter raad van bestuur EY in Nederland
Jeroen Davidson wordt per 1 juli 2021 de nieuwe voorzitter van de raad van
bestuur van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland. Hij volgt
Coen Boogaart... 
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28 april 2021

Brussel beboet banken voor kartelvorming bij handel
obligaties
De Europese Commissie heeft een boete opgelegd aan drie banken vanwege
kartelvorming bij de handel in staats- en overheidsobligaties. De boete
bedraagt in totaal... 
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15 april 2021

DNB: veel Nederlanders weten niet wat
depositogarantiestelsel is
Nederlanders zijn onvoldoende bekend met het vangnet dat spaartegoeden tot
100 duizend euro garandeert, constateert De Nederlandsche Bank (DNB). 
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11 februari 2021

BKR-notering laten verwijderen: het is mogelijk, ook
na faillissement!
Het monster van een BKR-notering kan iemand jarenlang teisteren. Mensen
kunnen geen woning kopen of (kleine) kredietovereenkomsten aangaan. Toch
is het onder omstandigheden... 
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18 januari 2021

Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer
plotseling overleden
Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer is maandag op 66-jarige leeftijd
overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat heeft
werkgeversorganisatie VNO-NCW... 

