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AFM roept financiële sector op: meld incidenten
Ondernemingen in de

nanciële sector moeten juist nu incidenten blijven melden bij de Autoriteit

Financiële Markten (AFM).
Die oproep doet de toezichthouder nu door de lockdown meer thuis wordt gewerkt. Dat levert extra risico's op,
onderzocht de waakhond al eerder. Daarom is er nu meer aandacht nodig.
Tanya Pieters-Gorissen, het hoofd Asset Management van de AFM, benadrukt dat beleggingsondernemingen en
beheerders van beleggingsinstellingen altijd incidenten al moesten melden. Door het thuiswerken is er echter meer
kans op incidenten rond de beveiliging van informatie. Ook is er een verhoogd risico op integriteitsincidenten omdat
er minder toezicht is.
De AFM gaat over het onderwerp onder meer in gesprek met brancheverenigingen en individuele ondernemingen.
Volgens de toezichthouder is het ook in het belang van de branche zelf om de meldingen te doen omdat de sector
daarmee gezond blijft.
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Heeft de minister last van een gespleten
persoonlijkheid?
Ingrijpen van de overheid en een constante stroom van kritische berichten
hebben de marktwerking in het accountantsberoep verstoord. Een
aanwijsbevoegdheid helpt... 
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Topman Corendon: KLM misbruikt staatssteun
Reisorganisatie Corendon vindt dat KLM zijn staatssteun misbruikt,
aangezien de maatschappij ticketverwerker Airtrade heeft overgenomen. Door
middel van die deal... 
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FD: 'Kleine kantoren stappen uit controlemarkt door
regeldruk'
Veel kleinere accountantskantoren met een AFM-vergunning voor wettelijke
controles zouden van plan zijn te stoppen, als gevolg van de hoge regeldruk.
Momenteel zijn... 
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'20 procent winkels moet sluiten als ze niet snel open
kunnen'
Winkeliers kunnen en moeten hun deuren weer openen. Als dat niet gebeurt,
moet ongeveer 20 procent van de winkels de komende twee maanden sluiten
en komen er rond... 

NIEUWS

19 februari 2021

Industriële omzet nog steeds stuk lager door corona
De omzet van de industrie is in het vierde kwartaal ruim 7 procent lager
uitgekomen dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). 

