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Winkelomzet gestegen dankzij onlineshoppen
De omzet van winkels in Nederland is vorige maand gestegen ten opzichte van een jaar eerder, meldt het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de eerste maand dit jaar met een stijging. Dat komt
omdat vorig jaar de eerste coronamaatregelen golden in maart en veel winkels vrijwillig de deuren
sloten. Door een toename van het webwinkelen kreeg de branche een extra steun in de rug.
De omzet steeg afgelopen maand met 5,9 procent, het aantal verkochte producten lag 4,9 procent hoger. De
onlineverkopen gingen daarbij met 68,3 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder en hielpen de detailhandel
aan de hogere plus voor maart. Sinds de eerste lockdown zijn Nederlanders veel meer zaken via webwinkels gaan
bestellen.
Bij de non-foodsector noteerden de statistici verder een kleine toename van de verkopen met 1 procent ondanks het
feit dat winkels vorige maand alleen open waren op afspraak en voor het ophalen van onlinebestellingen. Die sectoren
zagen echter in maart 2020 hun omzet sterk dalen. Vooral kleding- en schoenenwinkels deden het nu veel beter.

Omzet foodsector 1,6 procent lager
Voor de foodsector geldt juist het omgekeerde. Daar schoot de omzet door hamstergedrag in maart vorig jaar omhoog.
Dit jaar lag de omzet 1,6 procent lager, vooral door de supermarkten. Speciaalzaken als groenteboeren, bakkers en
slagers zetten juist 2 procent meer om. Wel liggen de verkopen in de foodsector nog altijd behoorlijk hoog. Ten
opzichte van maart 2019 is de omzet ruim een tiende hoger.
De cijfers zijn door het CBS gecorrigeerd voor de samenstelling van de maand. Op sommige dagen wordt namelijk
meer verkocht dan op andere.
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Minder omzet en personeel deurwaarderskantoren
door coronacrisis
Door de coronacrisis is het aantal deurwaarders vorig jaar ink teruggelopen.
Ook de omzet van hun kantoren viel lager uit. Dat meldt beroepsvereniging
van deurwaarders... 
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EU-leiders ondertekenen verklaring voor een socialer
Europa
De 27 EU-leiders hebben in de Portugese stad Porto een gezamenlijke
verklaring onderschreven waarin ze beloven actie te ondernemen voor een
socialere Europese Unie.... 
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Banken gaven ruim vijftig miljard euro
coronaleningen aan bedrijven
De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 51,1
miljard euro aan leningen gegeven aan ondernemingen. Daarmee werden zo'n
56.000 ondernemers... 
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Herstarten na corona
De coronatunnel is voor veel ondernemingen eindeloos lang en donker. Het kabinetsmotto 'nog even volhouden' is na
ruim een jaar van veelal verplichte sluiting van... 
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Corona maakt veel werkgevers een stuk flexibeler
Bijna vier op de tien mkb-bedrijven werkzaam in de zakelijke dienstverlening
investeren sinds corona meer in het welzijn van hun werknemers, die door de
pandemie... 

