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Banken geven bedrijven half jaar uitstel van
aflossingen
Banken geven kleinere bedrijven die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van a ossing op hun
lopende leningen.
Het gaat om een gezamenlijk besluit van ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Zij zien dat de
nanciële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken momenteel groot is door de coronacrisis.
Banken kunnen op deze manier helpen omdat ze afgelopen jaren bu ers hebben opgebouwd. Ook verwijzen de banken
naar de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank, die ze de ruimte geven om deze stap te zetten.
Vanuit het bedrijfsleven wordt enthousiast gereageerd. "Prachtig om te zien hoe de toezichthouders en vooral de
banken dit mogelijk maken. Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen
op het pakket van de overheid", zegt voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW.
Banken zetten naar eigen zeggen ook alles op alles om hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke
tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder nanciële ruimte hebben om de
hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. De banken beloven dat zij
"maatwerk" zullen bieden.
"De banken zijn zich zeer bewust van hun maatschappelijke rol in deze moeilijke tijd", concludeert minister Wopke
Hoekstra (Financiën). De hulp vanuit de nanciële sector sluit volgens hem aan bij het noodpakket voor het
bedrijfsleven waar het kabinet eerder deze week mee kwam.
Bron: ANP

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

gisteren

Minder omzet en personeel deurwaarderskantoren
door coronacrisis
Door de coronacrisis is het aantal deurwaarders vorig jaar ink teruggelopen.
Ook de omzet van hun kantoren viel lager uit. Dat meldt beroepsvereniging
van deurwaarders... 
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EU-leiders ondertekenen verklaring voor een socialer
Europa
De 27 EU-leiders hebben in de Portugese stad Porto een gezamenlijke
verklaring onderschreven waarin ze beloven actie te ondernemen voor een
socialere Europese Unie.... 
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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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Herstarten na corona
De coronatunnel is voor veel ondernemingen eindeloos lang en donker. Het kabinetsmotto 'nog even volhouden' is na
ruim een jaar van veelal verplichte sluiting van... 
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Corona maakt veel werkgevers een stuk flexibeler
Bijna vier op de tien mkb-bedrijven werkzaam in de zakelijke dienstverlening
investeren sinds corona meer in het welzijn van hun werknemers, die door de
pandemie... 

