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Negatieve impact rond twee 
derde
Op het moment van beantwoorden is er bij iets minder dan twee op de drie 
ondervraagde bedrijven sprake van negatieve impact van de coronacrisis op 
de bedrijfsvoering. Dat aandeel is gelijk aan april en mei. Bij ruim een kwart 
van de bedrijven is er geen sprake van impact en dat ligt wel hoger dan in 
mei het geval was. 

Omzetdaling daalt 
voorzichtig
Na de enorme stijging van de daling van de omzet door de impact 
van de coronacrisis in aan het begin van de uitbraak zien we deze 
maand dat de hoogte van de omzetdaling ten opzichte van mei en 
met name april is afgenomen.

Negatieve impact leidt tot 
veel steunaanvragen
Circa drie op de vijf bedrijven waarbij momenteel sprake is van 
negatieve impact van de coronacrisis hebben steun aangevraagd 
of gaan dat nog doen. Dat is de afgelopen maanden onveranderd. 
We zien alleen dat er ten opzichte van april steeds meer bedrijven 
de steun inmiddels hebben aangevraagd, minder dat nog moeten 
doen, wat gezien het voortschrijden van de tijd ook wel verwacht 
mag worden.

Veruit meeste negatieve impact blijft financieel
De negatieve impact laat zich veruit het meest gelden op financieel gebied, want bijna alle bedrijven die negatieve impact 
ervaren, ondervinden dat op dit gebied. Dat was zo in mei en dat is niet veranderd in juni. Verder zien we ook dat alle 
andere gebieden niet noemenswaardig verschillen van mei. De daling van impactgebied personeelsoverschot in mei heeft 
zich deze maand niet verder doorgezet.

Momenteel negatieve 
impact coronacrisis 
op bedrijvensvoering  
(basis: allen)

Gemiddelde daling omzet door impact 
coronacrisis op bedrijfsvoering  
(basis: momenteel sprake van negatieve impact coronacrisis op 
bedrijfsvoerig)

Steun aanvragen bij overheid vanwege 
nagatieve impact coronacrisis   
(basis: momenteel sprake van negatieve impact coronacrisis op 
bedrijfsvoering)

Gebied van negatieve impact 
coronacrisis binnen bedrijfsvoering
(basis: momenteel sprak van negatieve impact coronacrisis op 
bedrijfsvoering)
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Verstoring in logistieke proces blijft gelijk
Ten opzichte van mei is het aandeel bedrijven dat een of meerdere verstoringen noemt in het logistieke proces gelijk 
gebleven. Ook de genoemde verstoringen verschillen niet significant van vorige maand. We kunnen dus concluderen dat 
de verbetering in mei ten opzichte van april deze maand is gestabiliseerd en niet heeft doorgezet.

Grootste verstoring in 
logistieke proces door 
coronacrisi
(basis: momenteel sprake van negatieve impact 
coronacrisis op bedrijfsvoering)
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Aandeel landen met impact blijft gelijk
Bedrijven die negatieve impact ondervinden van de coronacrisis merken dat in ongeveer vier op de vijf landen waarin 
ze actief zijn. Dat was in april en mei net zo. Aan het begin van de crisis lag dat aandeel veel lager (44%). Ook hier 
zien we stabilisatie van de impact.

Gemiddeld 
aandeel landen 
waarin actief 
met impact 
coronacrisis
(basis: momenteel sprake van 
negatieve impact coronavirus op 
de bedrijfsvoering)

april mei

82% 81%

Top 20 landen negatieve 
impact coronacrisis
(basis: momenteel sprake van negatieve impact van 
coronacrisis)

Landen meeste 
impact min of 
meer gelijk
We zien dat de rangorde van landen met meeste 
impact min of meer gelijk is gebleven. Ten 
opzichte van mei zien we ook in scores geen 
noemenswaardige veranderingen, waar we 
een maand geleden nog zagen dat de landen 
gemiddeld genomen minder vaak werden 
genoemd dan in april het geval was. De top 
7 bestaat net als in april en mei louter uit 
Europese landen.

Maand  juni mei april 
Nederland  38% 37% 43% 
Duitsland  35% 36%  41% 
België  30% 34% 41% 
Frankrijk  27% 31% 35%  
Italië  25% 28% 37% 
Verenigd Koninkrijk  24% 23%  22% 
Spanje  21% 24% 33%
Verenigde Staten  14% 17%  17% 
China  13% 15%  15% 
Polen  10% 7%  3%   
Oostenrijk  9% 7%  11%   
India  8% 7%  10% 
Zwitserland  8% 7%  10%  
Portugal  7% 6% 10%
Romenië  7% 6%  10%  
Rusland  7% 9% 8%
Turkije  7% 4% 7%
Brazilië  6% 4% 7%
Zweden  6% 4% 6%
Denemarken  5% 6%  7% 
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Verstoring in logistiek 
proces neemt af
76% van de bedrijven die momenteel impact ervaren van 
de coronacrisis en verstoringen in het logistieke proces 
konden benoemen (41% van alle ondervraagde bedrijven) 
zien verbetering in de goederenstromen. We zien dit 
aandeel elke maand stijgen. We hebben eerder gezien dat 
het aandeel bedrijven dat verstoringen ziet in het logistieke 
proces gelijk is gebleven.

Impact coronacrisis neemt af
67% van de bedrijven die China noemden als land waar ze de meeste impact 
van de coronacrisis ondervonden, geeft wel aan dat deze impact in de 
afgelopen maand is verminderd. We zien, net als vorige maand, dat er meer 
landen worden genoemd ten opzichte van voorgaande maanden. Kon in april 
37% van de bedrijven die landen konden noemen waar ze negatieve impact 
ervaarden minimaal een land noemen waar ze de impact zagen afnemen, in mei 
was dat percentage gestegen naar 57% en in juni is dit doorgestegen naar 65%. 
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Maand juni mei        april

China 67% 58%        57%
Frankrijk 53% 27%        7% 
Duitsland 43% 39%        20%
Oostenrijk 43% 37%        7%
Nederland 41% 39%        16%
Italië 41% 25%        9%
Spanje 41% 18%        3%
Zwitserland 39% 21%        4%
België 37% 28%        15%
Denemarken 33% 7%        6%
Polen 29% 15%
Turkijke 29%         6%
Ierland 27% 14%        9%
Roemenië 25% 33%        15%
Verenigd Koninkrijk 24% 14%        2%
Portugal 19% 6%        4%
Verenigde Staten 18%         5%
Noorwegen 17% 13%        15%
Zweden 15% 8%        21%
Rusland 13% 8% 

Duitsland

Nederland

Top 20 landen met verminderde 
impact coronacrisis
(basis: noemt desbetreffende land als land waar meeste 
negatieve impact wordt ondervonden)

Sprake van verbetering 
goederenstromen 
(Basis: momenteel sprake van impact van de coronacrisis en 
noemt verstoring(en) in het logistieke proces)
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HUIDIGE POSITIEVE IMPACT

7% bedrijven profiteert van coronacrisis
7% van alle ondervraagde bedrijven geeft aan dat ze positieve impact ervaren van de coronacrisis. Dat zijn er 
statistisch evenveel als in mei en april. De sectoren overige consumentenartikelen en logistieke dienstverlening 
profiteren, naar eigen zeggen, bovengemiddeld van de coronacrisis. Er zijn echter veel branches waar geen 
enkel bedrijf aangeeft positieve impact te ervaren, zoals textiel, leder, kleding en schoeisel, papier en hout, glas, 
aardewerk en cement, metaal, machines, evenementenindustrie, energie, financiële dienstverlening en overige 
dienstverlening.

Stijging omzet gemiddeld met 22%
Bedrijven die aangaven dat er sprake is van een positieve impact van de coronacrisis geven gemiddeld aan dat 
de omzet op dit moment met 22% is gestegen, wat min of meer op het niveau ligt van een maand geleden en 
iets hoger in vergelijking met april.

Momenteel positieve impact coronacrisis op bedrijfsvoering 
(basis: allen)

Gemiddelde stijging omzet door impact coronacrisis 
(basis: momenteel sprake van positieve impact coronacrisis op bedrijfsvoering)
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VERWACHTE NEGATIEVE IMPACT

Verwachte negatieve impact coronacrisis 
hele jaar 2020 
(basis: allen)

Verwachte gemiddelde daling omzet door 
impact coronacrisis 2020 
(basis: verwachte negatieve impact coronacrisis over hele jaar 2020)

Negatieve impact 2020  
verder gedaald
Voor heel 2020 zien we dat het aandeel bedrijven dat negatieve impact 
verwacht statistisch gelijk is aan mei, maar wel iets is gedaald ten 
opzichte van april. 21% van alle ondervraagde bedrijven geeft aan dat 
ook voor het hele jaar 2020 de coronacrisis geen impact zal hebben 
op hun bedrijfsvoering. Dat was 11% in mei. Het aandeel bedrijven dat 
verwacht zonder impact van de coronacrisis (negatief of positief) 2020 
door te komen, is dus gestegen.

Meeste negatieve impact op de export
Net als in april en mei zien we duidelijk dat het volgens de bedrijven die negatieve impact 
ondervinden of nog verwachten veel vaker de export raakt (74%) dan de import (34%). Resultaten 
zijn gelijk aan mei en april. 

Verwachte omzetdaling nog 
steeds gelijk
Bedrijven die voor heel 2020 negatieve impact van de coronacrisis 
verwachten, houden rekening met een daling van de omzet van 
gemiddeld 23%. Dat is gelijk aan de verwachting in april en mei op dit 
punt. Aan het begin van de crisis was de verwachting met 11% een stuk 
lager. Net als in april en mei ligt de verwachte omzetdaling lager dan de 
huidige omzetdaling. Dat impliceert nog steeds dat bij een deel van de 
bedrijven de verwachting is dat de omzet tussen nu en eind 2020 weer 
aan gaat trekken en niet op het huidige niveau blijft.

Meeste impact coronacrisis
(basis: heeft of verwacht negatieve impact 
coronacrisis over 2020 op bedrijfsvoering)
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Verwachte positieve impact 
2020 onveranderd
7% van alle bedrijven verwacht over heel 2020 een positieve impact van de 
coronacrisis op hun bedrijfsvoering. Dat aandeel is gelijk aan dat van april en 
mei. 

Verwachte omzetstijging 
gemiddeld 18%
De bedrijven die voor het hele jaar 2020 een positieve impact 
verwachten van de coronacrisis denken dat de omzetstijging als gevolg 
van die positieve impact uitkomt op gemiddeld 18%. Dat is nog maar 
een fractie lager dan de gemiddelde omzetstijging die tot nu toe is 
gerealiseerd (22%). 

Verwachte positieve 
impact coronacrisis over 
het jaar 2020 
(basis: allen)

Verwachte gemiddelde 
stijging omzet door impact 
coronacrisis 2020
(basis: verwacht positieve impact coronacrisis over 
hele jaar 2020)
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VERWACHTE DUUR IMPACT

Verwachte duur impact schuift 
op naar 2021
Bijna drie op de vijf bedrijven met negatieve impact van de coronacrisis op hun 
bedrijfsvoering verwachten dat deze uiterlijk in 2020 zal eindigen. Alle resultaten 
van juni zijn gelijk aan die van mei, maar ten opzichte van april zien we een 
geleidelijke verschuiving naar 2021 en een lichte afname van het aandeel dat 
uiterlijk eind 2020 nog als verwachte periode noemt.

Verwachte duur impact coronacrisis op de bedrijfsvoering 
(basis: momenteel sprake van impact coronacrisis op bedrijfsvoering)
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KREDIETVERZEKERING

Afdekken betalingsrisico met 
kredietverzekering
Circa twee op de drie bedrijven die een negatieve impact ondervinden van de coronacrisis of 
verwachten deze te gaan ondervinden in 2020 geven aan het betalingsrisico af te dekken met 
een kredietverzekering. De helft zet de vooruitbetaling in als instrument om het betalingsrisico te 
elimineren. Deze en de overige resultaten zijn gelijk aan die van april.

Afdekken betalingsrisico 
(basis: allen)
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BEDRIJFSSITUATIE NA CORONACRISIS

Blijvende impact na coronacrisis nog 
beperkter
De meeste bedrijven verwachten dat de coronacrisis uiteindelijk geen negatief effect zal hebben op hun 
bedrijfsomvang. Voor de groep die dat wel verwacht, is dit naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk van aard. Ten 
opzichte van mei zien we dat het aandeel dat verwacht dat de bedrijfsomvang (tijdelijk) kleiner zal worden, is 
afgenomen en het aandeel ‘minimaal even groot’ is toegenomen.

Verwachte situatie bedrijf na coronacrisis
(basis: allen)

1 Failliet
2 Kleiner (waarschijnlijk blijvend)
3 Kleiner (waarschienlijk tijdelijk)
4 Even groot
5 Groter
6 Geen opgave
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