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Detailhandel beleeft
grootste groei in 14 jaar
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
De detailhandel heeft in mei 8,2 procent meer omgezet
dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste
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Webinar over NOWverantwoording:
nog geen
standaarden, wel
advies

groei in 14 jaar tijd, aldus het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Zowel de foodsector als de non-
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foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is

OESO: werkloosheid
sinds jaarwisseling
verdubbeld

online bijna 50 procent meer omgezet.
De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben

Vandaag

ook in mei een divers effect gehad op de detailhandel. De winkels
in doe-het-zelfartikelen noteerden opnieuw een recordstijging
van de omzet. Daarentegen hadden de kleding- en
schoenenwinkels weer te kampen met omzetdalingen, maar wel
wat minder erg dan de recordverliezen in maart en april.
Ook de drogisterijen hebben een fractie minder omgezet dan een
jaar eerder, aldus het statistiekbureau. De omzet van de winkels in
meubels en woninginrichting, de winkels in
consumentenelektronica en witgoed en de winkels in recreatieartikelen groeide. Voor de vijfde maand op rij was de omzet van de
winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren hoger dan
een jaar eerder. De recordgroei van april werd in mei nog eens
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FD: 'Onderzoek
curatoren Imtech
dreigt vast te lopen
door geldgebrek'
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Lockdowns zorgen
voor veel diepere
recessie in EU

overtroffen, zo zag het CBS.
Vandaag

De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de opbrengsten
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met iets meer dan 10 procent aandikken. De omzet van de

AFM legt Aegon
boete van half
miljoen op

supermarkten lag daarbij 10,3 procent hoger dan een jaar eerder,
die van de speciaalzaken 8,1 procent.
Bron: ANP
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Lockdowns zorgen voor
veel diepere recessie in
EU
De Europese economie gaat dit
jaar door een dieper dal dan
Brussel nog maar twee maanden
geleden verwachtte. In een nieuwe
prognose rekent de Europese
Commissie... 

NIEUWS

03 juli 2020

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt niet
bij ontwikkeling soft
skills
Verandert het accountantsberoep
wezenlijk door de coronacrisis?
Nee, meent compliance adviseur
en columnist Arnout van Kempen.
"Over tien jaar is de coronacrisis...
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Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
De impact van de coronacrisis op
de overnamemarkt is beperkt en
vooral tijdelijk geweest. Circa
dertig procent van de
ondernemers heeft bij het
uitbreken van de... 
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KvK: vijf procent meer
faillissementen door
corona
Het aantal faillissementen is in de
eerste helft van dit jaar met 5
procent toegenomen ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2019,
meldt de Kamer van Koophandel...
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'Bedrijven verwachten
latere betalingen door
coronacrisis'
Een deel van de bedrijven in
Nederland maakt zich zorgen over
klanten die hun betalingen

uitstellen. Een op de vier
Nederlandse organisaties ziet het
risico op late... 
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