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NOW 2.0'

De detailhandel heeft in juni 9,8 procent meer omgezet
Vandaag

dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het
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Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de

ICT'er werkt vaakst
vanuit huis tijdens
coronacrisis

grootste groei sinds het begin van de publicatie van deze
cijfers in 2005, aldus het statistiekbureau.
Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere
omzet. Daarnaast is online ruim 45 procent meer omgezet. De
omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van
koopdagen in juni. Op sommige dagen van de week wordt meer
verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de
omzet van de detailhandel 10 procent hoger dan in juni 2019.
De omzet van de winkels in non-food groeide in juni met 8,5
procent en ook het volume was fors hoger. De winkels in meubels
en woninginrichting, de winkels in consumentenelektronica en
witgoed en de winkels in recreatie-artikelen realiseerden de
hoogste omzetgroei sinds het begin van de publicatie van de
cijfers in 2005. Daarnaast groeide de omzet van de winkels in
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Betalingsachterstanden
op
crowdfundingleningen
nemen toe

doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren voor de vijfde maand
op rij met dubbele cijfers.
Aan de andere kant lijden kledingwinkels en de winkels in
schoenen en lederwaren al maanden forse omzetverliezen. De
omzetdaling in juni was wel een stuk kleiner dan in de drie
voorgaande maanden, zo constateerde het CBS. Ook de
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'Stijgende lijn
omvallende grote
concerns zet door'

drogisterijen hebben in juni wat minder omgezet dan een jaar
eerder.
De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet met
6,5 procent aandikken. De opbrengsten van supermarkten stegen
met 6,6 procent en die van speciaalzaken met 5,4 procent.

Online omzet
De online omzet was in juni maar liefst 45,1 procent hoger dan in
dezelfde maand een jaar terug. Dit was volgens het
statistiekbureau de op twee na sterkste omzetstijging sinds de
publicatie van de internetverkopen in januari 2014. Alleen in april
en mei was de groei nog hoger.
Webwinkels , met als hoofdactiviteit verkoop via internet, wisten
40,9 procent meer om te zetten. De online omzet van winkels
waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, de
zogeheten multi-channelers, groeide met 50,6 procent.
Bron: ANP
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ICT'er werkt vaakst
vanuit huis tijdens
coronacrisis
ICT'ers werken tijdens de
coronacrisis het vaakst vanuit
huis. Op jaarbasis is het aandeel
thuiswerkers onder ICTwerknemers in het tweede
kwartaal verdubbeld, tot... 
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Knab: inkomsten
reisbranche in juli nog
21 procent lager, ook
kunstsector blijft ver
achter
Ondernemers in de reisbranche
ontvingen in juli gemiddeld 21
procent minder inkomsten dan in
dezelfde maand een jaar eerder.
Ook de kunstsector, restaurants
en cafés... 
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Ondernemersorganisaties willen duidelijkere
aanpak corona
Ondernemersorganisaties VNONCW en MKB-Nederland roepen
het kabinet op duidelijkere
landelijke maatregelen te nemen
om een tweede coronagolf te
voorkomen. 
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Nederlandse banken
verleenden voor 22
miljard euro steun
Nederlandse banken hebben sinds
het begin van de coronacrisis in
maart voor 22 miljard euro aan
steun verleend aan bedrijven. Die
kregen bijvoorbeeld uitstel van...


NIEUWS

07 augustus 2020

'Een derde van
kantoorruimte wordt
in 2030 flexibel
gebruikt'
De tijd van grote kantoren, waar
mensen van negen tot vijf
aanwezig zijn, is voorbij. 
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