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02 december 2021

DNB-president Knot nieuwe voorzitter
toezichthouder FSB
De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot is aangetreden als voorzitter van de
internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB). Knot volgt de Amerikaanse centrale
bankier Randal Quarles op.
Knot was sinds 2018 al vicevoorzitter van de FSB. Bij zijn benoeming destijds was al besloten dat hij na drie jaar de
voorzittershamer van Quarles zou overnemen. Naast het voorzitterschap bij de FSB blijft Knot ook president van DNB.
Zijn termijn als FSB-voorzitter loopt tot 1 december 2024 en kan eenmaal worden verlengd.
De FSB is het in 2009 opgericht samenwerkingsverband van de nanciële autoriteiten van ruim twintig landen, dat als
doel heeft om regels voor de nanciële sector en het toezicht op de branche te coördineren.
Knot was voor zijn benoeming tot vicevoorzitter van de FSB in 2018 al voorzitter van een werkgroep van de
toezichthouder die zich bezighoudt met het inschatten van zwakheden in het nanciële systeem.
Bron: ANP

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

20 april 2022

Miljoenenboete Maltese bank van Boekhoorn
geschrapt door CBb
De Maltese Novum Bank, eigendom van zakenman Marcel Boekhoorn, hoeft
toch geen boete van 1,75 miljoen euro te betalen. 
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29 maart 2022

Londen verloor ruim 7.000 financiële banen na brexit
De brexit zorgde ervoor dat iets meer dan zevenduizend banen in de nanciële
sector van Londen zijn verplaatst naar de Europese Unie. 
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15 maart 2022

Banken moeten meer informatie geven over
'klimaatrisico's'
Banken moeten meer informatie geven over de nanciële risico's die zij lopen
door klimaatverandering. Dat zegt de Europese Centrale Bank (ECB). 
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10 februari 2022

Rabobank trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te
verbeteren
Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249
miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Volgens de
bank is het geld... 
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31 januari 2022

ECB: bankklimaattest leidt nog niet tot hogere
kapitaaleisen
De Europese Centrale Bank (ECB) is begonnen met een evaluatie om te bezien
of en hoe goed banken bestand zijn tegen de impact van klimaatverandering.


