
Bron: GfK, CBS, Eurostat, Locatus, Cushman & Wakefield    

COVID-19 RETAIL MAP
KEY TAKEAWAYS EN VERWACHTINGEN VOOR DE WINKELMARKT 
ALS GEVOLG VAN CORONAMAATREGELEN
Mei 2020

Daling consumenten-
vertrouwen van 

-27%
in de tweede helft van 
april 2020

Begin mei is het aantal 
passanten op

40%
van het niveau van 
begin maart 2020

Webshops zien een 
omzetstijging van 

60-70%
ten opzichte van 
dezelfde periode een 
jaar eerder

Toekomst zal uitwijzen 
welk deel van de 
omzetstijging in 

e-commerce
structureel blijkt

In verband met veiligheid 
gaat de consument minder 
vaak en doelgerichter 
winkelen, wat resulteert in  

hogere 
uitgaven 
per kassabon

Consument
Sterkste 
daling 
onder producenten-
vertrouwen ooit 
gemeten (daling van 
38,9% in april 2020 bij 
textiel-, kleding- en 
leerproducenten) 

Grootste 
omzetdaling bij 

seizoens-
gebonden 

retailers
(fashion) circa -80%

Kasposities 
verslechteren 
mede ingegeven door de 
beperkte kredietlimieten en 
oplopende voorraden

6 Feet 
Retail: 

winkels worden 
verplicht om ervoor 

te zorgen dat 
mensen voldoende 

afstand hanteren 

Flexibiliteit en 
omzethuren in  

huur-
contracten
zullen verder terrein 
gaan winnen

Retailer
De helft van de winkeliers 
heeft

crisisafspraken
gemaakt over de huur met de 
verhuurder. Dit betreft 
voornamelijk (gedeeltelijke) 
opschorting van de huur voor 
de maanden april en mei

Focus 
eigenaren  

op de huidige 
portefeuille (acquisitie 

en dispositie minder 
relevant)

Markthuren op de 

‘highstreet 
objecten’ 
komen verder onder 
neerwaartse druk te 
staan

Beperkte financierings-
mogelijkheden hebben een 

negatieve impact op de  

waarde van 
winkel-

beleggingen

Beleggingsfocus op

boodschap-
pencentra
 (>75% dagelijkse 
boodschappen) en 
supermarkten neemt 
verder toe

Investeerder
Beursgenoteerd

winkel-
vastgoed 
flink onderuit met 
gemiddeld 50% sinds 
medio februari 2020

Steun-
akkoord
voor huurders en 

verhuurders tussen 
partijen: IVBN, INretail, 

Vastgoed Belang, 
Detailhandel Nederland, 

EZK, NVB, VGO

Supermarkten in 

Europa
zagen in maart een 
omzetstijging van 
gemiddeld 4,4%

Elk land kiest een

eigen beleid   
hoe te acteren met het al 

dan niet sluiten van 
(bepaalde) winkels

Per land vigeren 
verschillende 

financiële 
initiatieven   
vanuit overheden om 
winkeliers te ondersteunen 
(NOW-regeling)
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