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15 februari 2021

Waterschapsbank voor miljoenen opgelicht
De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van
oplichting. De bank zegt slachto er te zijn geworden "van een opzet waarbij op basis van vervalste
documenten een betaling is gedaan".
De Waterschapsbank heeft een onderzoek ingesteld en de betrokken toezichthouders op de hoogte gesteld. "De
mogelijke schade heeft geen materiële invloed op de nanciële positie van de bank", aldus de NWB, die een belangrijke
nancier is van de Nederlandse publieke sector.
Een woordvoerder van de bank bevestigt aan een aantal media dat het gaat om een bedrag van 12 miljoen euro. BN
DeStem meldt dat in naam van de gemeente Steenbergen (Brabant) een lening is aangevraagd bij de NWB. Die is ook
uitbetaald, maar het geld kwam niet bij de gemeente terecht.
Toen bij het gemeentehuis in Steenbergen twee weken geleden het eerste betalingsverzoek op de mat viel, gingen alle
alarmbellen af, schrijft BN DeStem. "We zijn enorm geschrokken", zegt burgemeester Ruud van den Belt tegen de
krant. "Het vreemde is, met die bank doen wij helemaal geen zaken. Het is heel opmerkelijk dit. En zorgelijk dat onze
naam wordt misbruikt."
Bron: ANP
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07 mei 2021

Banken gaven ruim vijftig miljard euro
coronaleningen aan bedrijven
De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 51,1
miljard euro aan leningen gegeven aan ondernemingen. Daarmee werden zo'n
56.000 ondernemers... 
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28 april 2021

Rabobank gaat negatieve rente rekenen op tegoeden
van boven ton
Rabobank gaat per 1 juli een negatieve rente rekenen van 0,5 procent voor
tegoeden van boven de 100 duizend euro van zakelijke en particuliere klanten.
Volgens de... 
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19 april 2021

ABN Amro schikt witwasperikelen voor 480 miljoen
euro met OM
ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat
de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het
niet bij. Het... 
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14 april 2021

ABN Amro komt voor meer klanten met negatieve
spaarrente
ABN Amro gaat aan meer klanten een negatieve spaarrente rekenen. Mensen
die meer dan 150 duizend euro op hun bankrekeningen hebben, moeten vanaf
juli rente betalen... 
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02 april 2021

Banken: hulp overheid blijft nodig in bestrijden
coronacrisis
Banken zijn nog steeds veel geld kwijt aan het ondersteunen van bedrijven
om de coronacrisis door te komen. Ze benadrukken dat het waarschijnlijk ook
nog wel even... 

