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03 september 2021

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 banken houden er namelijk rekening mee
dat een deel van de ondernemingen hier toch last van krijgt, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB).
De vereniging is dan ook blij dat de overheid blijft kijken naar steun voor speci eke sectoren, laat voorzitter Medy van
der Laan van de NVB weten. In de meeste sectoren lijkt het economisch herstel wel ingezet, constateert de
bankenvereniging.
In augustus hebben banken nog eens 3,5 miljard euro aan coronasteun gegeven aan bedrijven in de vorm van
kredieten. De teller sinds het begin van de coronacrisis komt daarmee op 64 miljard euro. "Banken zijn blij dat de
kredietverlening van maand op maand blijft toenemen, zodat bedrijven en ondernemers volop kunnen blijven
investeren", aldus Van der Laan.
Het merendeel van de 64 miljard euro betreft reguliere kredieten. Bij 3,7 miljard euro gaat het om leningen met een
overheidsgarantie. In totaal kregen 69 duizend ondernemers een lening. Daarnaast kregen 129 duizend bedrijven een
betaalpauze. Die waren alles tezamen goed voor een bedrag van 3,1 miljard euro.
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Nieuwe beloningsregels financiële ondernemingen
per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet nadere beloningsmaatregelen nanciële
ondernemingen in werking. De wet bevat verschillende maatregelen om
zogenoemde 'perverse... 
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21 juni 2022

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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17 juni 2022

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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07 juni 2022

Minister Kaag presenteert agenda voor duurzame
financiering
Als nancier en investeerder is de nanciële sector onmisbaar voor een meer
duurzame economie. Uiterlijk eind dit jaar moeten nanciële instellingen
actieplannen... 
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07 juni 2022

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... 

