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Door aanhoudende restricties vanwege het coronavirus in de eerste helft van 2021 blijft de kloof 

binnen de sector retail voorlopig bestaan. Retailers in voedingsmiddelen profiteren tijdens de 

lockdown door sluiting van de horeca, terwijl niet-essentiële winkels in non-food zwaar getroffen 

worden en pas herstellen zodra de verplichte sluiting wordt opgeheven.  

 

ABN AMRO verwacht dat niet-essentiële winkels vanaf juni hun deuren weer mogen openen. Eind juni volgt 

geleidelijk de opening van de horeca. Na een stapsgewijze afbouw van de restricties en opbouw van 

groepsimmuniteit door vaccinaties, zal aan het eind van het derde kwartaal de economie weer vrijwel open 

zijn. Dit betekent dat de tweede helft van 2021 weer wat perspectief biedt. 

 

Winkels die een sterke onlinepropositie hebben en die daarmee minder afhankelijk zijn van fysieke verkoop, 

ondervinden minder de negatieve gevolgen van de langere lockdown. Desalniettemin krijgen alle winkels, 

met of zonder webshop, sterke concurrentie van platformbedrijven en gespecialiseerde webwinkels. 

 
 Kerncijfers Nederlandse economie  2020 2021 2022 

  %-j-o-j mutaties 

BBP -3,8 2,1 4,1 

 - Particuliere consumptie -6,6 -0,3 4,9 

 - Overheidsconsumptie -0,6 2,5 2 

Consumentenprijzen (HICP) 1,1 1,4 0,9 

Reëel beschikbaar inkomen 0 -1,6 -1,3 

Verkochte bestaande huizen 7,7 -10 -5 

Faillissementen -16 35 35 

Werkloosheid (% beroepsbevolking) 3,8 4,7 5,5 

Bron: CBS, TR Datastream, prognoses ABN AMRO Economisch Bureau 

 



 

 

 

 

 

  

 

Consumentenvertrouwen en -bestedingen onder druk 
Het wel en wee van de retailsector is sterk afhankelijk van het vertrouwen van de consument en daarmee de 

bereidheid tot het doen van uitgaven. In februari 2021 kwam de indicator voor het consumentenvertrouwen 

uit op -19. Dit is weliswaar de hoogste stand sinds april 2020, maar ten opzichte van het gemiddelde van -4 

sinds 2010 relatief gezien nog steeds erg laag. Dit lage vertrouwen heeft waarschijnlijk te maken met de 

onzekerheid rondom eventuele mutaties van het coronavirus, beschikbaarheid van vaccins en snelheid van 

vaccineren. Ook de verwachting dat de werkloosheid zal toenemen draagt bij aan een lager 

consumentenvertrouwen.   

 

Het gedaalde consumentenvertrouwen 

leidt tot de verwachting dat de 

consumentenbestedingen met 0,3 

procent zullen afnemen ten opzichte van 

2020. Deze daling vindt vooral plaats in 

het eerste kwartaal (-9,6 procent), 

wanneer de lockdown nog in volle 

hevigheid van kracht is. Hoewel vanaf het 

tweede kwartaal de bestedingen ten 

opzichte van 2020 stijgen, zal er geen 

sterke inhaalgroei zijn. Dat wil zeggen dat 

er geen forse uitgaven bovenop de 

normale bestedingen komen. Dit heeft 

een aantal oorzaken. In de tweede helft 

van 2021 voorspelt ABN AMRO een 

toename in het aantal faillissementen en in de werkloosheid, omdat de steunmaatregelen van de overheid 

worden afgebouwd. Dit beïnvloedt het vertrouwen en de bestedingen van de consument negatief. Ook 

voorzien we dat het in 2020 massaal opgebouwde spaargeld niet zomaar in een keer zal worden 

uitgegeven. Kortom, ABN AMRO verwacht dat de consumentenbestedingen licht negatief zijn in 2021 en dat 

deze pas in 2022 echt terugveren met een fors herstel van 4,9 procent.  

 

Ondernemersvertrouwen weer lager  

Het ondernemersvertrouwen in de 

detailhandel, dat een enorme deuk kreeg 

tijdens de eerste lockdown, herstelde zich 

vrij snel in het derde kwartaal van 2020. 

De ondernemers in deze branche schatten 

de toekomst toen weer voorzichtig positief 

in (+1,7). Nu de retailers echter 

geconfronteerd worden met een verlenging 

van de lockdown waarin niet-essentiële 

winkels verplicht hun deuren moeten 

sluiten, neemt het vertrouwen weer 

beduidend af naar -10,4 in het eerste 
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kwartaal van 2021. Zorg is er in het bijzonder onder ondernemers in de autobranche, die sowieso al 

somberder zijn dan de gemiddelde retailondernemer. Na een stijging naar -6,9 in het vierde kwartaal is het 

vertrouwen bij autohandelaren weer teruggezakt naar -20,5 in het eerste kwartaal van 2021. 

 

Supermarkten en voedingspeciaalzaken  

Het aanhouden van de beperkende maatregelen tot juni is gunstig voor retailers in voedingsmiddelen. 
Zolang consumenten niet naar de horeca kunnen, veel thuiswerken en beperkt worden in hun mobiliteit, 
zullen zij boodschappen doen bij de supermarkt en voedingspeciaalzaak. Zodra de economie weer open 
gaat, voorzien we dat een deel van deze bestedingen terugvloeit naar de horeca; mensen zullen weer meer 
uit eten gaan en vaker voor een weekendje weg, korte vakanties en bezoek aan musea kiezen. Voor 2021 
verwacht ABN AMRO daarom dat supermarkten hun verkoopvolume kunnen vasthouden, terwijl 
voedingspeciaalzaken een min van 1 procent laten zien.  

 
Hoewel supermarkten en voedingspeciaalzaken dus profiteren van de verlengde lockdown in de eerste helft 
van 2021, krijgt deze subsector in de tweede helft concurrentie van de horeca. Veel van de retailers spelen 
hier al op in door een goed onlinekanaal in te richten en door in te zetten op foodservice, zoals 
maaltijdbezorging- of afhalen, maaltijdboxen en 'dark kitchens'. De voedingspeciaalzaak kan profiteren van 
de behoefte van de consument aan ‘genieten’ door zich te richten op vers, lokaal en authentiek. Voor veel 
consumenten zal de onzekerheid echter toenemen door stijgende werkloosheid en afnemend vertrouwen. 
Consumenten die minder te besteden hebben, blijven voorkeur geven aan supermarkten waar de nadruk ligt 
op een scherpe prijs. 

Volumegroei per subsector  

  2020 2021 2022 

 %-j-o-j mutaties 

Retail totaal*   -2 -1,5 1,5 

- Supermarkten  4,6 0 -1 

- Speciaalzaken in voeding  2,5 -1 -1 

- Kleding  -19,2 4 7 

- Schoenen  -17,0 2 4 

- Consumentenelektronica  5,7 0 1 

- Woonwinkels/meubels  5,8 -4 -1 

- Winkels in doe-het zelfartikelen  17,8 -6 0 

- Drogisterijen  -0,6 0 -1 

- Automotive**  -6,6 4 3 

- Groothandel non-food**  -3,5 -1 1 

- Onlineretail  35,8 20,0 15,0 
 
Bron: CBS, prognoses ABN AMRO Sector Advisory. *Retail totaal betreft zowel offline als online verkopen en inclusief automotive en groothandel 
non-food. In de ‘fysieke’ branches zit een deel online, namelijk van bedrijven die hun internetverkopen niet apart aan het CBS melden. 
Internetomzet die apart bij het CBS gerapporteerd wordt, valt onder ‘Online Retail’ in dit overzicht. Hierbij is wel deels sprake van overlap met 
andere branches. **Bij deze branches gaat om (mutatie in) omzet, bij de andere branches om mutatie in verkoopvolumes. Groothandel non-
food is gebaseerd op eerste 3 kwartalen 2020 
  



 

 

 

 

 

  

 

Door het toenemende belang van het onlinekanaal dreigen kleine spelers op termijn buiten te boot te vallen. 
Omdat ze zich de grote investeringen die nodig zijn voor de digitale transitie niet kunnen of willen 
veroorloven, worden ze mogelijk overnamepartijen voor de grotere supermarktketens. De overname van 
Deen is een recent voorbeeld van dit consolidatieproces. 
 

Kleding en schoenen 

De kleding- en schoenenwinkels zijn het hardst getroffen door de coronacrisis. De enorme volumekrimp van 
ruim 19 procent voor kleding en 17 procent voor schoenen in 2020 wordt aankomend jaar een slechts deels 
tenietgedaan. ABN AMRO verwacht een stijging van respectievelijk 4 en 2 procent, als in de tweede helft 
van het jaar meer bewegingsvrijheid ontstaat en mensen weer meer naar het werk gaan in plaats van 
volledig thuis te werken. Met deze volumegroei blijven beide subsectoren echter nog ver onder het niveau 
van voor de coronacrisis. 

Winkels moeten niet alleen verplicht de deuren sluiten waardoor hun omzet fors afneemt, ze zien zich 
bovendien geconfronteerd met de opkomst van grote webwinkels als Zalando die kans zien om in te 
springen op de groeiende onlinebestedingen. Kleding en schoenen zijn immers voor veel consumenten 
producten die goed online besteld kunnen worden. Veel consumenten deden dit afgelopen jaar en dat ging 
ten koste van de positie van fysieke winkels. Modeketens die inzetten op een omnichannel-strategie, zoals 
Zara en H&M, zagen hun totale omzet tijdens de eerste en tweede lockdown dalen, terwijl hun onlineomzet 
flink steeg. Voor de meest van deze ketens wordt de onlineverkoop dus steeds meer van belang, al kan dit 
het totale omzetverlies dus niet compenseren.  

Zodra de winkels in juni weer open mogen, zullen de verkoopvolumes voor de winkels die de lockdown 
overleefd hebben weer toenemen. Na de lange lockdown van dit moment zal een deel van de consumenten 
het namelijk fijn vinden om weer te kunnen ‘funshoppen’ in fysieke winkels. Maar de coronacrisis heeft de 
ontwikkeling waarbij de fysieke kleding- en schoenenwinkels steeds meer concurrentie krijgen van 
onlinekanalen definitief vaart gegeven. Het is goed mogelijk dat de coronacrisis en de voortdurende 
restricties de genadeklap voor een flink aantal winkels betekenen. We verwachten dat vooral kleinere 
winkels zonder onlinepropositie zelfs ondanks de overheidssteun met moeite het hoofd boven water kunnen 
houden. 

 

Wonen en doe-het-zelf  

Bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels lieten in 2020 een enorme volumegroei zien van 17,8 procent ten 
opzichte van het jaar ervoor. Ook de woonbranche deed goede zaken met een plus van 5,8 procent. 
Consumenten hebben meer geld uitgeven aan hun huis en tuin in plaats van dit te besteden aan vakanties 
en andere vrijetijdsbestedingen. Het verplichte thuiswerken tijdens de lockdowns heeft deze groei versterkt; 
de behoefte om van thuis een fijne en comfortabele plek te maken wordt groter. Ook de toename in het 
aantal verkochte bestaande huizen met 7,7 procent ten opzichte van 2019 vormt een mogelijke verklaring. 
Na een verhuizing zijn mensen geneigd te klussen aan hun huis en nieuwe meubels te kopen.  

Voor 2021 verwachten we een daling van de verkoopvolumes in beide subsectoren; voor woonwinkels een 
daling van 4 procent en voor winkels in doe-het-zelfartikelen van 6 procent. We voorzien dat ondanks de 
mogelijkheden voor ‘click and collect’ de subsectoren in de huidige lockdown in tegenstelling tot de eerste 
zeer hard getroffen worden. De transactiedata van klanten van ABN AMRO laten namelijk zien dat de 
huidige lockdown grote invloed heeft op de bestedingen in de woonwinkels en doe-het-zelfzaken. Hoewel in 



 

 

 

 

 

  

 

de wintermaanden sowieso minder wordt uitgegeven in deze winkels, is de daling met name in januari zeer 
fors geweest; -44 procent voor de meubelwinkels en -77 procent voor de tuincentra en doe-het-zelfzaken.  

 

Woonwinkels, tuincentra/doe-het-zelfzaken, en consumentenelektronica worden hard getroffen in 

huidige lockdown 

Transacties ABN AMRO klanten, % verandering j-op-j 

 

Bron: ABN AMRO transactiedata. Uitgesloten zijn zakelijke en contante betalingen en betalingen van buitenlandse rekeningen 

 

Na de verwachte opening van de winkels begin juni, zal de volumegroei toenemen, maar de vraag is of deze 
groei net zo fors zal zijn als in 2020. De vorig jaar naar voren gehaalde vraag naar bijvoorbeeld meubels is 
immers vaak maar eenmalig, net als dat kluswerk aan het eigen huis een keer stopt. Daarnaast is de 
verwachting dat de verkoop van bestaande huizen in 2021 met 10 procent daalt (zie onze macro-
economische verwachtingen in tabel 1). 

 

Consumentenelektronica 

Consumentenelektronica is een andere winnaar van de sector retail in 2020. Met een volumegroei van 5,7 
procent deed deze subsector goede zaken. De elektronicawinkels profiteren met name van het thuiswerken. 
Zo introduceert Coolblue de dienst Thuiswerkwinkels waarmee werkgevers hun personeel van de juiste 
thuiswerkplek kunnen voorzien. 

We verwachten dat consumentenelektronica het verkoopvolume vasthoudt in 2021, zij het zonder te groeien. 
Elektronica wordt vrij makkelijk online gekocht. Ketens als BCC en Mediamarkt hebben goede onlinekanalen 
waardoor ze ook tijdens de sluiting van de fysieke winkels omzet behalen. Toch ondervindt de 
consumentenelektronica net als woonwinkels en doe-het-zelfzaken behoorlijk hinder van de huidige 
lockdown. Zo namen de bestedingen van ABN AMRO-klanten beduidend af in december (-19 procent) en in 
januari (-31 procent), terwijl december normaal gesproken een goede maand is vanwege aankopen rond 
Sinterklaas en Kerst. Hoewel de grote ketens een goede onlinepropositie hebben en de uitbreiding- en 
vervangingsvraag redelijk op peil zal blijven door het aanhoudend thuiswerken, verwachten we dat de daling 
tijdens de huidige lockdown niet volledig gecompenseerd wordt door de tweede helft van het jaar.  
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Belangrijk om daar bij te vermelden is de komst van Amazon op de Nederlandse markt in maart vorig jaar, 
die zich vooral op de markt van vooral elektronica en speelgoed stort. Uit onderzoek is gebleken dat dit 
Amerikaanse bedrijf vooral op prijs concurreert en zo marktaandeel probeert te bemachtigen. Andere 
onlineaanbieders van elektronica als Bol.com, Coolblue en Mediamarkt voelen nog weinig noodzaak om de 
prijzen aan te passen, omdat door de coronacrisis de onlineverkoop fors gestegen is. Na de coronacrisis 
worden deze partijen wellicht alsnog tot prijsverlagingen gedwongen.  

 

Drogisterijen 

De trend van gestaag dalende volumes in deze subsector heeft zich ook dit jaar voortgezet met een daling 
van 0,6 procent. Drogisterijen profiteren nu enigszins van de huidige lockdown omdat ze als essentiële 
winkel open mogen blijven. Daardoor steeg het verkoopvolume in het vierde kwartaal van 2020 toch nog met 
0,4 procent. Ook heeft de consument door het coronavirus meer aandacht gekregen voor gezondheid en 
hygiëneproducten. ABN AMRO verwacht echter dat consumenten vaker drogisterijproducten bij de 
supermarkt kopen of dit doen via het onlinekanaal. We voorzien daarom dat het verkoopvolume op nul blijft 
steken in 2021. 

 

Autobranche 

Zowel de importeurs als de handel in onderdelen en gespecialiseerde reparatiebedrijven hebben een zwaar 
jaar gehad. De omzet in de auto- en motorbranche nam daarom in 2020 met 6,6 procent af. Zo hadden 
tijdens de eerste lockdown importeurs te kampen met vraaguitval vanwege het vele thuiswerken en met de 
sluiting van fabrieken in binnen- en buitenland. De verkoop van occasions maakten nog iets goed. Er werden 
vorig jaar 1 procent meer tweedehands auto’s verkocht, terwijl de nieuwverkoop met 20 procent daalde. De 
verkoop van elektrische auto’s steeg aan het eind van 2020 nog aanzienlijk, als gevolg van een verandering 
in de bijtelling vanaf 2021. 

We voorzien in 2021 licht herstel voor de autobranche met een omzetgroei van 4 procent ten opzichte van 
2020. Volgend jaar verwacht ABN AMRO dat de verkoop van nieuwe personenauto’s onder het niveau van 
2019 blijft, toen 446.000 auto’s werden verkocht. Thuiswerken blijft voorlopig de norm en ook na de 
lockdown zal een deel van de Nederlandse bevolking thuis blijven werken. Dit is nadelig voor de 
autobranche.  

De verwachting is ook dat de verkoop van occasions toeneemt. Consumenten willen minder afhankelijk zijn 
van het openbaar vervoer; een tweedehands auto is dan een goed alternatief. Tweedehands auto’s blijven 
waarschijnlijk ook in trek vanwege het lage consumentenvertrouwen en de terughoudendheid bij de 
consument om grote uitgaven te doen.  

 

Groothandel non-food  

De groothandel in consumentenartikelen heeft tijdens de eerste lockdown zwaar geleden, omdat levering uit 
Azië, met name China, werd gestremd. Zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een 
omzetdaling van 14,2 procent zien in het tweede kwartaal van 2020. Voor het vierde kwartaal zijn helaas nog 
geen cijfers beschikbaar, maar we vermoeden dat ook dan de lockdown negatieve invloed heeft gehad op 
de omzetgroei van de groothandel non-food.  



 

 

 

 

 

  

 

Hoewel de aanvoer vanuit Azië inmiddels weer op gang is gekomen, is de vraag naar met name kleding en 
schoenen immers door de lockdowns afgenomen. Retailers zijn huiverig om grote voorraden aan te leggen 
omdat de toekomst onzeker is en omdat ze simpelweg maar weinig liquide middelen hebben om voorraden 
in te kopen. Aan de aanbod kant hebben groothandels die afhankelijk zijn van import uit Azië te kampen met 
stijging van vervoersprijzen van containers. De ondernemers zullen verschillend reageren op deze 
kostenstijging. Sommige handelaren zullen genoegen nemen met lagere marges, andere zullen de prijzen 
voor afnemers en consumenten verhogen. Retailers kunnen ook zelf besparen op de forse containerkosten 
door in te teren op hun bestaande voorraad of door goederen dichter bij huis in te kopen. 

We verwachten een daling van de omzet met 1 procent in 2021. Deze verwachting hangt nauw samen met  
de vraag of het tekort aan containers blijft en hoe de afnemers door de coronacrisis heenkomen. In met 
name de genoemde kleding- en schoenenbranche worden flinke faillissementen verwacht door onder meer 
gebrek aan liquiditeiten, dalend winkelbezoek en aanhoudende druk op de marges.  

 

Internet 

 

We hebben gezien dat de traditionele retail afgelopen jaar naast winnaars ook verliezers kent. Zeker is dat 

beide te maken hebben met toenemende concurrentie van platforms en grote webwinkels, die door de 

coronacrisis verder in de kaart zijn gespeeld. Zo zijn de onlineverkopen afgelopen jaar gestegen met 35,8 

procent. Een deel daarvan is afkomstig van traditionele retailers met een onlinepropositie, al komt het 

grootste deel voor rekening van webwinkels en platformbedrijven. Picnic bijvoorbeeld concurreert met 

supermarkten in onlineboodschappen, webwinkels Coolblue en Bol.com richten zich op de verkoop van 

onder meer boeken, elektronica en speelgoed, en platform Zalando is een belangrijke speler in de 

modebranche. We voorzien dat deze platformbedrijven en webwinkels door de groeiende onlineomzet en 

vraag naar gemak en lage prijzen de komende jaren stevig verder groeien. 

 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de retailsector en het consumentengedrag. Veel zal afhankelijk 

zijn van hoe snel de samenleving terug kan keren naar een situatie die weliswaar stabiel is, maar toch heel 

anders dan voorheen. We voorzien dat een deel van de consumenten blijvend minder winkels zal bezoeken, 

gerichter en meer lokaal gaat winkelen en aankopen blijft verleggen naar het onlinekanaal. We verwachten 

daarom voor de onlineretail een volumegroei van 20 procent. Dit doet de huidige winkelgebieden flinke pijn, 

met faillissementen, winkelsluitingen, huuraanpassingen en leegstand als gevolg. Retailers moeten daarom 

intensief aandacht geven aan een juiste verhouding tussen verkoop via fysieke winkels en verkoop via het 

onlinekanaal. Om de onlinegroei aan te kunnen, moet er wel fors geïnvesteerd worden en niet elke retailer 

heeft daarvoor voldoende financiële ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

TRANSACTIE DATA ABN AMRO 

 Het coronavirus is een nieuw fenomeen voor economen en aangezien de meeste officiële data over 

consumptie weken, soms maanden, achterlopen is het moeilijk een inschatting te maken van de directe 

impact van de verspreiding van het virus op de Nederlandse economie. Daarom hebben wij op basis van 

transactiedata realtime-indicatoren ontwikkeld om consumptie te meten. De data bestaat uit fysieke 

pintransacties en online betalingen (iDEAL) van ABN AMRO klanten. Per dag gaan er miljoenen transacties 

door betalingssystemen van banken heen en op basis van deze transacties berekenen wij de 

geaggregeerde consumptie en de consumptie opgesplitst in verschillende dienst- en productgroepen. Zo 

kunnen wij onze klanten beter informeren over de staat van de Nederlandse economie en beleidsmakers 

helpen om goede keuzes te maken op basis van kwantitatieve analyses.  

 

Disclaimer  

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte 

gegevens en informatie. Door de onzekerheid over het verloop van het coronavirus zijn deze verwachtingen 

met meer onzekerheid omgeven dan gebruikelijk. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank 

kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De 

weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere 

aankondiging worden gewijzigd. Het gebruik van tekst of cijfers uit deze publicatie is toegestaan mits de bron 

duidelijk wordt vermeld. 

 
Teksten zijn afgesloten op 1 maart 2021 © ABN AMRO 

 


