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Economisch herstel in Nederland is nog broos
Het economisch herstel in Nederland is nog broos, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB). De economie lijkt zich positief te ontwikkelen, maar er is nog veel onzekerheid. "Als over een
tijdje toch weer contactbeperkende maatregelen nodig zouden zijn, verandert dat het perspectief."
Volgens de banken groeit het vertrouwen onder ondernemers om meer krediet aan te vragen, zo blijkt uit de
maandelijkse coronamonitor van de NVB, over de ondersteuning van bedrijven tijdens de coronacrisis. De periode lijkt
dus te zijn aangebroken voor veel ondernemers om weer vooruit te kijken.
Veel bedrijven kunnen dat, ook doordat zij met overheidssteun de afgelopen periode op de been zijn gebleven. Maar het
beeld is niet overal gelijk. Sectoren die lang te maken hebben gehad met beperkende maatregelen, zijn pas sinds kort
aan het herstel begonnen.
De kredietverlening door banken aan bedrijven tijdens de crisis is afgelopen maand met ruim 3 miljard euro
doorgegroeid tot bijna 57 miljard euro. Van dat bedrag is voor ongeveer 3,5 miljard euro gebruikgemaakt van
nanciering met een speciale overheidsgarantie. Sinds het begin van de virusuitbraak hebben banken zo 63.000
ondernemers geholpen aan nancieringen.

Betaalpauzes
De banken verleenden vorig jaar al veel betaalpauzes aan bedrijven, om ze door de crisis te helpen. Dat betrof 129.000
ondernemingen en daarmee was dik drie miljard euro gemoeid. Hiermee staat de teller sinds maart vorig jaar in totaal
op bijna zestig miljard euro nanciering, voor 192.000 ondernemers.
Voor bedrijven die kampen met een verzwakte vermogenspositie en die weer willen investeren, kondigden de banken
eerder deze week nog een nieuwe regeling aan. ABN AMRO, ING, Rabobank en pensioenfonds ABP stellen met elkaar
400 miljoen euro beschikbaar voor middelgrote en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en dus voldoende
perspectief hebben om weer rendabel te worden.
Bedrijven die hiervan gebruik willen maken, kunnen onder voorwaarden een achtergestelde lening aanvragen. Die
lening is wat risicovoller voor de banken, maar ze kunnen voor hun aandeel een vijftig procent staatsgarantie
aanvragen.
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Ondernemersorganisaties hameren op belang van
coronaregels
Werkgevers moeten de basisregels rond corona weer in acht nemen, om het
aantal virusbesmettingen onder controle te houden. Dat betekent bijvoorbeeld
thuiswerken... 
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Sterke stijging ziekteverzuim in mei
Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf hebben vorige maand vaker
personeel moeten missen dat ziek thuiszat. Ten opzichte van een jaar eerder
waren er dertien... 
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SRA: Mkb heeft in tweede coronajaar goed
gepresteerd
Het mkb heeft in 2021 nancieel over de breedte goed gepresteerd, mede
dankzij de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst
stegen, ook de vermogenspositie... 
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CBS: aantal bedrijven met langdurige probleemschuld
blijft klein
Het aantal bedrijven in Nederland met langdurige problematische schulden
blijft klein ondanks de coronalockdowns van de afgelopen jaren. 
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Einde coronalockdown zorgt voor flinke omzetgroei
horeca
De Nederlandse horeca heeft in het eerste kwartaal ink meer omgezet
dankzij de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen. Vergeleken met
de eerste drie maanden... 

