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26 mei 2020

Convenant informatie-uitwisseling AFM en BFT
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een
samenwerkingsconvenant gesloten. Daarin staan afspraken over de uitwisseling van informatie bij het
toezicht op accountants.
Het convenant is op 25 mei gepubliceerd in de Staatscourant.
De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de
naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en nancieren van terrorisme (Wwft) bij onder meer accountants
en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van
witwassen en nancieren van terrorisme en de waarborging van de integriteit van het nanciële stelsel.
"Het in het belang van het integriteitstoezicht is dat het BFT toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen aan de
AFM kan verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de Wta-toezichttaak en dat de AFM toezichtvertrouwelijke
gegevens of inlichtingen kan verstrekken aan het BFT voor zover dit dienstig is voor het versterken van de integriteit
van de nanciële markten of accountantsorganisaties", zo staat in het convenant.
De informatie-uitwisseling tussen de AFM en het BFT is mogelijk door een wijziging van de Wwft per 1 januari 2020.
In het samenwerkingsconvenant tussen AFM en BFT zijn de formele afspraken vastgelegd die voor de informatieuitwisseling vereist zijn. Het convenant wordt elke twee jaar geëvalueerd.
» Samenwerkingsconvenant AFM en BFT
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'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"... 
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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... 
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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. 
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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.... 
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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. 

