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B A N K E N  W A R E N  E N  Z U L L E N  H A R D  N O D I G  Z I J N 

Als er in de afgelopen acht jaar dat ik voorzitter was van de Nederlandse Vereniging 

van Banken een gebeurtenis is geweest die ons als vereniging sterk heef t verenigd, 

dan is dat de coronacrisis. Vanaf de eerste dag dat de crisis uitbrak hebben we 

bijna dag en nacht geschakeld binnen de NVB, met onze leden en met de betrokken 

ministeries om het uiterste te doen om onze klanten door deze crisis heen te 

trekken. Al snel besloten wij als bankensector dat dit een moment was om samen een 

krachtig signaal te geven aan de samenleving: wij zijn er voor jullie! Banken gaven in 

aanvulling op de massieve overheidssteun bedrijven meteen een half jaar uitstel van 

af lossing op hun leningen en de kredietverlening (met en zonder overheidsgarantie) 

werd het afgelopen jaar voluit voortgezet.

Met name voor onze zakelijke klanten was de pandemie een zware 

beproeving. In dit themanummer van Bank|Wereld over de zakelijke 

dienstverlening staan daarover pijnlijke maar ook mooie beschouwin-

gen. Verhalen van ondernemers zelf, bijvoorbeeld in de sierteelt, die in 

het voorjaar van 2020 met tranen in hun ogen prachtige snijbloemen 

door de shredder moesten halen. Dankzij tijdige investeringen in inno-

vatie en digitalisering en met een noodfonds gesteund door de overheid 

kon worden voorkomen dat karakteristieke Nederlandse bedrijven 

verloren gingen. En verhalen van ondernemers in de evenementenbran-

che die veel veerkracht hebben getoond, wier reserves praktisch op zijn 

en die zich vastklampen aan het adagium: ‘Er zal altijd vraag zijn naar 

evenementen’. 

Verhalen ook van onze bankiers, die actief zijn in onze vereniging in bijvoorbeeld 

de werkgroep Bijzonder Beheer en de Commissie Zakelijke Dienstverlening. Die 

elkaar moeiteloos wisten te vinden vanuit een enorme drive om oplossingen te 

bedenken voor ondernemers in nood. Zij merkten al snel dat ‘Covid19 niet eerlijk is’ 

en bepaalde bedrijven veel harder raakt dan andere. Veel bedrijven houden het tot op 

de dag van vandaag vol dankzij de overheidsmaatregelen maar er zijn natuurlijk ook 

bedrijven – met name in sectoren die zijn getrof fen door de beperkende maatregelen 

tegen de verspreiding van het virus – die het mogelijk niet gaan redden. Banken doen 

wat mogelijk is maar kunnen helaas niet iedereen helpen. En dat natuurlijk doet pijn. 

Banken hebben (kunnen) laten zien dat zij een belangrijke economische en maat-

schappelijke rol vervullen, mede omdat zij er aan het begin van de crisis goed voor 

stonden. Het is straks aan het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat banken die rol 

voluit kunnen blijven spelen en niet te hoge fiscale lasten krijgen opgelegd. Banken 

zullen hard nodig zijn om het duurzame herstel in ons land mede te financieren. 

Voor mij is het moment gekomen om het stafje over te dragen aan mijn opvolger, 

Medy van der Laan. Ik wens haar alle succes. Ze krijgt de beschikking over een 

vereniging met enthousiaste leden en ondersteuning vanuit een fantastisch bureau. 

Mijn enige advies aan haar is: doe daar mooie dingen mee.

Tegen iedereen met wie ik de afgelopen acht jaar in en rond de bankensector heb 

samengewerkt, zeg ik graag: bedankt, we’ll meet again!

Chris Buijink 

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
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