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'Voorkom dat economische crisis omslaat in
financiële crisis'
De Nederlandse banken staan er te midden van de coronacrisis beter voor dan bij de

nanciële crisis van

2008. Maar wanneer het economisch herstel langer uitblijft, zal de kapitaalpositie van banken toch
verslechteren. Daarom is het van belang om te voorkomen dat de huidige economische crisis omslaat in
een

nanciële crisis.

Deze conclusies komen van het Financieel Stabiliteitscomité, waarin vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën praten over ontwikkelingen op het
gebied van de stabiliteit van het Nederlandse nanciële stelsel. Ook het Centraal Planbureau neemt als externe
deskundige aan de vergaderingen deel.
Volgens de gesprekspartners is belangrijk dat de bankensector er goed voor blijft staan, voor het op peil houden van de
kredietverlening en het ondersteunen van toekomstig economisch herstel. Banken moeten daarom een goede afweging
blijven maken van alle kredietrisico's.
De deskundigen vinden het lastig op dit moment goede economische voorspellingen te doen. In de eerste fase van de
crisis heeft volgens hen een sterke correctie op de nanciële markten plaatsgevonden. Door ingrijpende maatregelen
vanuit overheden en centrale banken is de situatie in de afgelopen weken gestabiliseerd. Maar het recente herstel op
nanciële markten lijkt gebaseerd te zijn op verwachtingen dat de contactbeperkende maatregelen verder kunnen
worden versoepeld en zich geen nieuwe virusuitbraak voordoet. Het comité waarschuwt dat het sentiment snel weer
kan omslaan bij tegenvallende ontwikkelingen. Dan zouden zich zomaar weer nieuwe marktcorrecties kunnen
voordoen.
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ING bouwt kredietverlening aan olie- en gassector
sneller af
ING Groep wil zijn kredietverlening aan bedrijven in de fossiele industrie
sneller afbouwen dan eerder gepland. De nanciële instelling wil zijn CO2voetafdruk... 
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Rapport: Europese banken blijven actief in
belastingparadijzen
Europese banken hebben hun aanwezigheid in belastingparadijzen niet
verminderd. Ook niet nadat verschillende dubieuze praktijken aan het licht
kwamen die multinationals... 
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Banken kijken naar hulp aan bedrijven na stoppen
overheidssteun
De Nederlandse banken zullen kijken of ze gerichte hulp kunnen geven aan
bedrijven die na het stoppen van de coronasteun van de overheid in de
problemen komen. De... 
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ABN Amro opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar
Ministerie
ABN Amro heeft opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie
heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar de verrekening
van dividendbelasting.... 
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Banken: economie herstelt redelijk, doemscenario's
uitgebleven
Hoewel het economische beeld nog onzeker is, verloopt het herstel van de
coronacrisis volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een
redelijk tempo. 

