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Banken voorzien snelle terugkeer naar normaal,
na einde coronasteun
Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken ondernemers voor een bedrag van in totaal bijna
zeventig miljard euro aan uitstel van a ossingen en

nancieringen geboden, in aanvulling op de steun

van de overheid. Daarmee is de bank nanciering goed op peil gebleven. De NVB verwacht een snelle
terugkeer naar gewone bedrijfsvoering.
De kredietverlening door banken aan bedrijven groeide in de afgelopen maand van 64 naar 66,5 miljard euro. Het
overgrote deel hiervan betreft reguliere nanciering door banken van bedrijven. Sinds het begin van de coronacrisis
hebben de banken aan 71.500 ondernemers nancieringen verstrekt. Daarnaast verleenden ze vorig jaar voor ruim drie
miljard euro aan uitstel van a ossingen voor 129.000 bedrijven.
"Het economisch herstel zet dit en volgend jaar goed door", stelt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB). De bankenkoepel heeft besloten om vanaf nu te stoppen met het regelmatig publiceren
van de eigen Corona Monitor, nu de overheidssteun a oopt en de economie zich grotendeels goed lijkt te herstellen.
Banken verwachten een snelle terugkeer naar een gewone bedrijfsvoering, aldus Van der Laan. De NVB benadrukt dat
de bankensector trots is bijgedragen te hebben aan het herstel. Tegelijkertijd zou de overheid complimenten verdienen
voor de "massieve aanpak" van de crisis.
Met ingang van 1 oktober zijn vrijwel alle steunmaatregelen van de overheid stopgezet. Alleen voor enkele sectoren
zoals de nachthoreca loopt de subsidie nog door.
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Vermogen tien rijkste mannen is verdubbeld tijdens
pandemie
Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is in de eerste twee jaar
van de pandemie verdubbeld, stelt Oxfam Novib in een rapport. In dezelfde
periode zijn... 
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Ondernemers willen langetermijnvisie op corona
De versoepelingen van de coronamaatregelen bieden enig perspectief, maar er
ontbreekt nog altijd een langetermijnvisie voor ondernemers. 
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EY: 'Coronapandemie vergroot risico op fraude en
onethisch gedrag'
De coronapandemie maakt het moeilijker om zakelijk integer te handelen en
om een integere cultuur binnen een bedrijf overeind te houden. De regels
omzeilen lijkt... 
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Ondernemers: 'Open samenleving weer vanaf 15
januari'
Ondernemersorganisaties willen dat de huidige lockdown dit weekend wordt
opgeheven, omdat de huidige situatie volgens de organisaties "niet meer te
doen" is. 
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Geld.nl: inflatie kostte Nederlandse spaarders 9
miljard euro
De hoge in atie en de lage rente hebben Nederlandse spaarders vorig jaar 9
miljard euro gekost. 

