NIEUWS

20 mei 2020

Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen
De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van
witwaspraktijken.
Brussel maant Den Haag voor "e ectief toezicht" te zorgen en de Europese antiwitwaswetgeving te handhaven. Ook
moet Nederland stoppen met het mogelijk maken van belastingontwijking.
Dat staat in het jaarlijkse aanbevelingenrapport van het dagelijks EU-bestuur voor Nederland. Brussel verzoekt Den
Haag "stappen te nemen tegen het faciliteren van agressieve scale planning". Nederland moet de Europese
maatregelen tegen belastingontwijking uitvoeren en zorgen dat ze doeltre end zijn.
Brussel raadt Nederland verder in verband met de coronacrisis aan op korte termijn het tekort aan werknemers in de
gezondheidszorg weg te werken en meer in te zetten op relevante elektronische hulpmiddelen voor de
volksgezondheid. Er moet ook meer adequate sociale bescherming komen voor zzp'ers, een aanbeveling die de
commissie al eerder heeft gedaan.
Ten slotte wil de commissie dat Nederland vooral groene en digitale overheidsprojecten versnelt en privéinvesteringen stimuleert om het economisch herstel aan te jagen.
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24 november 2020

'Banken kunnen criminaliteit nog beter aanpakken'
Banken kunnen nog meer doen om de aanpak van criminele praktijken zoals
witwassen verder te verbeteren. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is er
nog veel "verbeterpotentieel"... 

NIEUWS

04 november 2020

EU-ministers steunen oprichting Europees
toezichthouder witwassen
De EU-ministers van Financiën steunen 'breed' het voorstel van de Europese
Commissie om een onafhankelijk Europees toezichthouder voor witwassen
en terrorisme nanciering... 

NIEUWS

04 november 2020

Curator FNG onderzoekt dubbelrol van adviseur
De curator van de Nederlandse winkelketens van het Belgische modeconcern
FNG gaat onderzoek doen naar een mogelijke dubbelrol van een adviseur. 

NIEUWS

22 oktober 2020

Kantoor alsnog beboet voor niet-melden contante
transacties
Een accountantskantoor uit Noordwijk is in hoger beroep veroordeeld tot een
strafrechtelijke boete van twintigduizend euro, nadat het in eerste instantie
was vrijgesproken.... 

NIEUWS

15 oktober 2020

'ABN Amro nadert schikking in witwaszaak'
Het Openbaar Ministerie heeft het witwasonderzoek tegen ABN Amro bijna
afgerond. Hierdoor kunnen de onderhandelingen over een schikking met de
bank van start gaan. 

