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Economische schade groot voor detailhandel 

Enorme vraaguitval, gigantische omzetdalingen en ernstige liquiditeitscrisis zijn aan de 
orde van de dag in de detailhandel. Opticiens, kledingwinkels, meubelspeciaalzaken, ze 
worden geconfronteerd met omzetdalingen tot 80 procent en sluiten de fysieke deur. 
Online verkoop vangt de forse fysieke omzetdaling niet op. Sluiten betekent direct nul 
inkomsten, terwijl de vaste kosten doorlopen. Zonder extra hulp gaat een groot deel 
van de keten failliet. De economische schade zal groot zijn, met vele tienduizenden 
werklozen en grote leegstand in winkelgebieden.

Veel gestelde vragen
Voor jou als ondernemer kan het coronavirus onzekerheid met zich meebrengen. 
Bijvoorbeeld over overheidsregelingen, verzekeringen, financieringen en 
betaaloplossingen. We helpen je onder andere door de meest gestelde vragen te 
beantwoorden via onze website rabobank.nl/bedrijven/corona.

Corona virus leidt tot forse omzetdaling

Verwachte omzetontwikkeling
De figuur toont de omzetontwikkeling ten opzichte van 2019. Dit geeft een goed beeld 
van de impact van de coronacrisis op (sub)sectoren. Kijk op de volgende pagina  voor 
een tabel met de exacte cijfers. De verwachte omzetontwikkeling van de (sub)sectoren 
zijn tot stand gekomen op basis van inzichten van sectorspecialisten  van de Rabobank.

http://rabobank.nl/bedrijven/corona


Verwachting omzetontwikkeling sector detailhandel 

De tabel toont de omzetontwikkeling ten opzichte van 2019. Dit geeft een goed beeld van de impact van 
de coronacrisis op (sub)sectoren. De verwachte omzetontwikkeling van de (sub)sectoren zijn tot stand 
gekomen op basis van inzichten van sectorspecialisten van de Rabobank.

(sub)sectoren Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

Bloemenspeciaalzaak -53% -27% -5% -5% -5%
Boekhandel en kantoorartikelen -20% -10% -5% -5% -5%
Detailhandel in kleding -80% -40% -5% -5% -5%
Detailhandel in kledingstoffen -68% -34% -5% -5% -5%
Detailhandel via internet -20% -10% -5% -5% -5%
DH Doe-het-zelf artikelen -30% -15% -5% -5% -5%
DH woninginrichting /textiel -47% -23% -5% -5% -5%
Dierenspeciaalzaak -20% -10% -5% -5% -5%
Drogisterij/parfumerie -20% -10% -5% -5% -5%
Elektrotechnische detailhandel -45% -23% -5% -5% -5%
Juwelier -50% -25% -5% -5% -5%
Meubelspeciaalzaak -60% -30% -5% -5% -5%
Opticiën -80% -40% -5% -5% -5%
Apotheek 20% 0% 0% 0% 0%
Overige Detailhandel Non-food -59% -30% -5% -5% -5%
Schoenen/lederwaren/reparatie -60% -30% -5% -5% -5%
Sportspeciaalzaak -60% -30% -5% -5% -5%
Tweewielerspeciaalzaak -20% -10% -5% -5% -5%
Brood- en banketspeciaalzaak -18% -4% -2% 0% 0%
Supermarkt 30% 0% 0% 0% 0%
A.G.F. speciaalzaak -15% -4% -2% 0% 0%
Slagerij -15% -4% -2% 0% 0%
Vishandel / poelier -25% -4% -2% 0% 0%
Brood- en banketspeciaalzaak -18% -4% -2% 0% 0%
Slijterij -50% -4% -2% 0% 0%
Tabaks- en gemakszaken -50% -4% -2% 0% 0%
Gespecialiseerde DH in food -25% -4% -2% 0% 0%
Overige Detailhandel Food -50% -4% -2% 0% 0%
Autohandel-/reparatiebedrijf -23% -10% -3% -3% -3%
Autoverhuur-/leasebedrijf -30% -15% -15% -5% -5%
GH in auto's en -onderdelen -35% -26% -4% -3% -3%
Overige Automotive -25% -15% -15% -1% -1%
Overige Transport -23% -13% -12% -6% -6%
Tankstations -30% -5% -5% -5% -5%
Taxi en toerwagenbedrijf -70% -50% -33% -18% -18%


