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Negatieve impact 
onveranderd vanaf Q4 
2020
Het aandeel bedrijven met negatieve impact van de coronacrisis is 
stabiel vanaf Q4 2020. Daarvoor lag het aandeel hoger. Ook in het eerste 
kwartaal van 2021 zien we geen significante verschillen. Ongeveer de 
helft van alle bedrijven ervaart negatieve impact van de coronacrisis op 
de bedrijfsvoering.

Gemiddelde omzetdaling 
stabiel in 1e kwartaal 2021  
  
De gemiddelde omzetdaling als gevolg van de coronacrisis is in januari, 
februari en maart 2021 vrijwel exact gelijk. In Q4 2020 lag het een 
fractie lager en in Q3 2020 lag het op hetzelfde niveau als in het eerste 
kwartaal van 2021. 

Momenteel negatieve impact coronacrisis op 
bedrijfsvoering  
(basis: allen)

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

Negatieve impact minder vaak financieel 
Hoewel ook in maart 2021 de negatieve impact veruit het meest financieel van aard is, zien we voor het eerst vanaf Q2 
2020 dat het aandeel wel iets is gedaald. Op de tweede plaats zien we dat levertijden juist vaker worden genoemd als 
het gebied waar negatieve impact wordt ervaren, nadat deze vanaf Q3 2020 op een lager niveau lag.

Gebied van negatieve impact 
coronacrisis binnen bedrijfsvoering
(basis: momenteel sprak van negatieve impact coronacrisis op 
bedrijfsvoering)

1 Financieel
2  Vraaguitval
3 Levertijd
4 Persooneelsoverschot
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6 Personeelsgebrek
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85%

1 42 53

16% 3% 2%
20%29%

39%
45%

6
maart

7 8

Zeevracht vaker genoemd als grootste 
verstoring
Eigenlijk zien we in het eerste kwartaal van 2021 dat er door meer bedrijven verstoringen worden genoemd dan in Q3 
en Q4 van 2020. Het aandeel zeevracht als grootste verstoring, nog vrij stabiel in 2020, steeg in januari 2021 en is nu 
in maart nog een keer duidelijk gestegen. Alle overige resultaten zijn gelijk aan de eerste maanden van 2021.

Grootste verstoring in 
logistieke proces door 
coronacrisis
(basis: momenteel sprake van negatieve impact 
coronacrisis op bedrijfsvoering)
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4Aandeel landen met negatieve impact gelijk
Het aandeel landen waarin de impact van de coronacrisis wordt ervaren, schommelt eigenlijk al vanaf Q2 2020 rond 
de driekwart en dat is in maart 2021 niet anders. Er is nog steeds geen significante afname van dat aandeel zichtbaar.

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

Top 25 landen negatieve 
impact coronacrisis
(basis: momenteel sprake van negatieve impact van 
coronacrisis)

Lijst landen met 
negatieve impact 
vrij stabiel
We kunnen constateren dat de lijst met 
meest genoemde landen waar negatieve 
impact wordt ervaren vrij stabiel is vanaf 
Q2 2020. Ten opzichte van februari zien we 
geen enkel noemenswaardig verschil in het 
aandeel bedrijven dat een bepaald land noemt. 
Nederland, België en Duitsland blijven duidelijk 
bovenaan staan. In totaal werden 77 landen 
genoemd waar de negatieve impact van de 
coronacrisis wordt ervaren.

Maand maart feb jan Q4 '20 
 
Nederland 45% 46% 44% 42%
België 41% 34% 30% 35%
Duitsland 40% 36% 45% 34% 
Verenigd Koninkrijk 24% 27% 40% 24%
Frankrijk 22% 24% 23% 27%
Spanje 19% 17% 16% 19% 
Italië 17% 19% 20% 21%
China 15% 9% 18% 9%
Verenigde Staten 15% 14% 21% 14%
Polen 10% 9% 4% 8%
Rusland 9% 6% 8% 7% 
Oostenrijk 8% 14% 8% 10%
Denemarken 8% 8% 4% 8%
Portugal 8% 8% 5% 7%
Zuid-Korea 8% 2% 3% 2%
Zweden 8% 8% 8% 6%
India 7% 7% 5% 5%
Tsjechië 7% 8% 7% 5%
Verenigde Arabische Emiraten 7% 5% 0% 4%
Zwitserland 7% 9% 9% 6%
Noorwegen 6% 7% 4% 6%
Hongarije 5% 3% 2% 2%
Mexico 5% 3% 3% 2%
Vietnam 5% 6% 3% 4%
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Verbetering 
goederenstromen gelijk 
aan februari
Het aandeel bedrijven dat verbetering ziet in de 
goederenstromen komt deze maand uit op 38%. Dat verschilt 
niet noemenswaardig van vorige maand. Januari was 
eigenlijk de ‘slechtste’ maand wat dit betreft. Februari en 
maart 2021 liggen op het gemiddelde niveau ligt van Q4 
2020. Het lijkt er in ieder geval wel op dat de stijging in 
februari ten opzichte van januari na een daling vanaf Q3 
2020 tot en met januari 2021 geen incident was.

Aandeel landen dat afname 
impact ziet blijft gelijk
28% van de bedrijven die Nederland noemden als land waar ze de meeste impact van 
de coronacrisis ondervonden, geeft wel aan dat deze impact in de afgelopen maand is 
verminderd. Het aandeel bedrijven dat minimaal een land kon noemen waar ze minder 
negatieve impact ervaarden, is met 34% niet wezenlijk anders dan we in februari en 
januari 2021 zagen, maar wel lager dan we in Q4, Q3 en Q2 2020 zagen, toen dat 
rond de 50% schommelde.

20%
4%

7%

28%

1 Duidelijk
2 Enigzins

China

Frankrijk

Maand maart feb       jan  
                    
Nederland 28% 14%       23% 
China 20% 10%       19%
België 17% 11%       15% 
Oostenrijk 11% 13%       14%  
Spanje 10% 17%       20%    
Verenigd Koninkrijk 8% 21%       11% 
Duitsland 7% 11%       15%       
Verenigde Staten 7% 20%       11%  
Italië 6% 10%       22%  
Frankrijk 4% 20%       19%  
                   

Duitsland

Nederland

Top 10 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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Aandeel positieve impact gestegen
18% van alle ondervraagde bedrijven geeft aan dat ze positieve impact ervaren van de coronacrisis. Voor het 
eerst vanaf Q2 2020 is dat aandeel gestegen. Volgende maand zal blijken of deze stijging structureel van aard 
is.

Gemiddelde omzetstijging stabiel sinds Q2 
2020
Bedrijven die aangaven dat er sprake is van een positieve impact van de coronacrisis geven aan dat de omzet op 
dit moment gemiddeld met 17% is gestegen, wat niet significant verschilt van alle vorige metingen. Kortom, meer 
bedrijven die momenteel een stijging van de omzet zagen met een gelijkblijvende gemiddelde stijging.

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 2021 
(basis: allen)

Verwachte gemiddelde daling omzet door 
impact coronacrisis 2021
(basis: verwachte negatieve impact coronacrisis over hele jaar 2021)

Verwachte negatieve impact 
gelijk
Ten opzichte van februari 2021 en december 2020 is in maart 2021 
het aandeel bedrijven dat voor het hele jaar 2021 een negatieve impact 
verwacht van de coronacrisis niet wezenlijk veranderd. En daarmee ligt 
het ook op het niveau van wat we vanaf zomer 2020 als verwachting 
zagen voor heel 2020. Ook ligt het aandeel niet significant hoger of 
lager dan het aandeel dat momenteel negatieve impact ervaart van de 
coronacrisis. Wel zien we dat in januari meer bedrijven negatieve impact 
verwachtten over het hele jaar 20201 dan in maart het geval is.

Meeste negatieve impact onveranderd op export
Vanaf Q2 zien we duidelijk dat het volgens de bedrijven die negatieve impact ondervinden of nog verwachten veel vaker de export raakt (74%) dan de 
import (46%). Alle resultaten in het eerste kwartaal van 2021 verschillen niet wezenlijk van elkaar en ook niet ten opzichte van de gemeten kwartalen 
van 2020.

Verwachte omzetdaling 
2021 blijft stabiel
Bedrijven die voor heel 2021 negatieve impact van de coronacrisis 
verwachten, houden rekening met een daling van de omzet van 
gemiddeld 21%. Dat is vrijwel stabiel vanaf december 2020 en ook min 
of meer gelijk aan de verwachting zoals we die vanaf Q3 voor heel 2020 
hebben gezien en ook daadwerkelijk in 2020 is gerealiseerd. 

Meeste impact coronacrisis
(basis: heeft of verwacht negatieve impact 
coronacrisis over 2020 op bedrijfsvoering)

1 Export
2 Import

3 Beide ongeveer gelijk
4 Geen opgave
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VERWACHTE POSITIEVE IMPACT

Verwachte positieve impact gestegen
Zoals we al zagen dat het aandeel bedrijven dat momenteel positieve impact ervaarde van de coronacrisis 
was gestegen, zien we dat ook terug bij de verwachting over heel 2021. 20% van alle bedrijven verwacht 
over heel 2021 een positieve impact van de coronacrisis op hun bedrijfsvoering, wat een duidelijke stijging 
inhoudt ten opzichte van februari en januari 2021. 

Verwachte omzetstijging 2021 stabiel
De bedrijven die voor het hele jaar 2021 een positieve impact verwachten van de coronacrisis denken dat 
de omzetstijging als gevolg van die positieve impact uitkomt op gemiddeld 12%. Dat is exact gelijk aan het 
resultaat van de vorige maand en verschilt ook niet noemenswaardig van de maanden daarvoor.

Verwachte positieve 
impact coronacrisis over 
het jaar 2021
(basis: allen)

Verwachte gemiddelde 
stijging omzet door impact 
coronacrisis 2021
(basis: verwacht positieve impact coronacrisis over 
hele jaar 2021)
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VERWACHTE DUUR IMPACT

Verwachte duur impact blijft gelijk
Ruim twee derde van de bedrijven met impact van de coronacrisis verwacht dat deze niet 
langer dan tot in 2021 zal duren. Dat beeld zien we al vanaf november 2020. We mogen 
verwachten dat dit aandeel niet meer wezenlijk zal veranderen, tenzij er problemen ontstaan 
met nieuwe virusvarianten of vaccins.

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

1 Tot in 2021
2 Tot na 2021
3 Anders
4 Geen opgave

Verwachte duur impact voor 2021 
schuift door
Kijken we alleen naar de respondenten die verwachten dat de duur van de impact uiterlijk 
eind 2021 voorbij zal zijn, dan zien we dat de meerderheid er vanuit gaat dat het minimaal 
tot de herfst van 2021 zal duren. Dat was vorige maand net zo. Ook hier lijkt het erop dat 
de verwachte duur binnen 2021 niet meer verder opschuift, tenzij er onverwacht nieuwe 
problemen ontstaan.  

Verwachte duur impact coronacrisis op de bedrijfsvoering 
(basis: momenteel sprake van impact coronacrisis op bedrijfsvoering en verwachte impact in 2021)

1 Tot lente 2021
2 Tot zomer 2021
3 Tot herfst 2021
4 Tot einde 2021
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KREDIETVERZEKERING

Veruit meeste bedrijven dekken 
betalingsrisico af
Ruim vier op de vijf bedrijven dekken het betalingsrisico af. Bijna twee op de drie bedrijven 
geven aan het betalingsrisico af te dekken met een kredietverzekering. Ruim de helft zet de 
vooruitbetaling in als instrument om het betalingsrisico te elimineren. Deze resultaten verschillen 
niet noemenswaardig van de voorgaande metingen.

Afdekken betalingsrisico 
(basis: allen)

1 Kredietverzekering
2 Vooruitbetaling
3 Letter of Credit
4 Anders
5  Niet
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BEDRIJFSSITUATIE NA CORONACRISIS

Blijvende impact na coronacrisis 
onveranderd
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 veel vaker naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk 
van aard. Resultaten zijn niet noemenswaardig veranderd vanaf Q2 2020. 

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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