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Financieel stelsel stabiel

Het steunbeleid moet op 
een zeker moment 
overgaan in herstelbeleid, 
een aantal bedrijven kan 
dan alsnog failliet gaan

Er liggen ook 
andere (oude) 
gevaren op de 
loer

Het aantal faillissementen is 
verrassend laag, doordat 
bedrijven er voor de crisis goed 
voor stonden en dankzij steun

Deze jaarlijkse rapportage inventariseert de belangrijkste risico’s voor en vanuit de �nanciële 
markten. Door de coronacrisis zijn nieuwe risico’s ontstaan en bestaande risico’s versterkt

Top 4 grootste omzetdaling...

bankenbu�ers (kernkapitaalratio) in %

overheidsschuld in % bbp

... meeste steunaanvragen ... ... risicovolle solvabiliteit
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De pandemie en contactbeperkende maatregelen hebben een uiteenlopend e�ect op sectoren

De overgang moet voorspelbaar 
zijn, zodat bedrijven en banken 

tijdig kunnen reageren. Dat 
voorkomt onnodige 

faillissementen

Nederlandse banken zijn 
voldoende in staat om eventuele 
faillissementen op te vangen. 
Mogelijke risico’s spelen vooral in 
andere landen, waar banken er 
minder goed voor staan

Klimaatverandering
Fysieke schade (bijv. door overstromingen) 
en onzekerheid rondom de energietransitie 
kunnen tot verliezen leiden

Digitale wereld
Door digitalisering en massaal 
thuiswerken is het risico op en de 
schade door cyberaanvallen vergroot

Zoektocht naar rendement
Beleggers en particulieren zijn risicovoller 
gaan beleggen en kunnen grote(re) 
verliezen lijden bij een prijscorrectie

Huizenmarkt
Huishoudens gaan hoge schulden aan en 
lopen het risico dat hun huis onder water 
komt te staan als de rente stijgt

De staatsschuld is 
opgelopen. Bij een 
stijgende rente wordt 
het voor overheden 
duurder deze terug 
te betalen. Het risico 
op een eurocrisis is 
kleiner dan na de 
kredietcrisis
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meer bedrijven 
vrijwillig gestopt

dan in 2019

minder 
faillissementen 

dan in 2019

17% 23%

Een deel van het 
bedrijfsleven 
hee� de omzet 
juist zien 
toenemen en 
veel bedrijven 
hebben nog 
voldoende 
bu�ers
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