
AGRIFOOD 
De huidige markt van Agrifood laat grote contrasten zien tussen de verschillende sub-sectoren en afzetkanalen. Wij 
herkennen de volgende ontwikkelingen en aandachtspunten. 

OBSERVATIES 

• Uitdagingen in de huidige markt hebben met name betrekking 
op horeca en foodservice en de bloemen- en plantensector. 
Door de vele lockdowns nationaal en internationaal is er 
sprake van nagenoeg complete vraaguitval binnen horeca en 
foodservice. Voor wat betreft bloemen en planten geldt dat 
deze vraaguitval met name van toepassing is op de export. 

• Ondernemers binnen horeca en foodservice proberen 
middels afhaal- bezorgconcepten de schade enigszins te 
beperken. 

• Prijzen van bloemen en planten zijn in beginsel fors gedaald 
door de vraaguitval. Door het reguleren van aanbod en 
vernietiging treedt prijsherstel op. 

• Toeleveranciers aan horeca en foodservice proberen 
afzet te verleggen naar supermarktkanaal waar 
sprake is van topdrukte. Dit vraagt om toegang tot dat 
kanaal, aanpassing in verpakkingen en aanpassing 
van type product. Hieruit wordt eens temeer duidelijk 
dat spreiding in het afzetkanaal (verschillende 
segmenten) ook leidt tot risicospreiding. 

• Zowel nationaal als internationaal is er sprake van een 
enorme stijging in vraag naar basisproducten in 
supermarkten en een afgenomen vraag naar 
luxeproducten. Het toeleveringskanaal die hierop kan 
anticiperen vaart er wel bij. We veronderstellen echter 
wel dat dit een tijdelijk effect in de huidige markt is. 

Euler Hermes Nederland 

Met veel optimisme zijn ondernemers in Nederland aan 2020 begonnen. Maar begin maart zijn veel ambities ruw 
verstoord. Sindsdien zijn de risico’s pijlsnel opgelopen en de (negatieve) eerste effecten op ondernemingen zijn zichtbaar. 
Om de effecten op de economie te beperken heeft de Nederlandse overheid een indrukwekkend pakket aan maatregelen 
beschikbaar gesteld. 

Een van deze maatregelen is een garantieregeling waarbij de Staat als herverzekeraar gaat optreden voor uitstaande 
leverancierskredieten. Deze garantieregeling (voor details zie de website van het Verbond van Verzekeraars) biedt 
soelaas voor de korte termijn, maar betekent niet dat handels- en betaalrisico’s in sectoren en bij bedrijven ineens 
verdwenen zijn. Integendeel, die nemen alleen maar toe. Om die reden geven we een risicomanagement update voor 
2020. Ondernemers kunnen maar beter goed zijn voorbereid, ook voor de toekomst. 

SECTOR 
UPDATE 
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BOUW 

AGRIFOOD 
De huidige markt van Agrifood laat grote contrasten zien tussen de verschillende sub-sectoren en afzetkanalen. Wij 
herkennen de volgende ontwikkelingen en aandachtspunten. 

 

OBSERVATIES 

• Productiebedrijven blijken goed in staat de vereiste 
(veiligheids)maatregelen te treffen waarmee het productieproces 
kan worden gecontinueerd.

• Door vertrek van arbeidsmigranten naar land van herkomst, 
worden verschillende bedrijven geconfronteerd met personele 
tekorten. 

• De veranderde markt leidt tot beweging in 
consumentenvoorkeuren, in het bijzonder toenemende behoefte 
aan gezond voedsel, daarnaast wordt de herkomst van 
producten nog belangrijker gevonden. 

• Omzet en winst binnen horeca en foodservicekanaal 
zijn opgedroogd. 
Met het hoogseizoen voor de deur wordt met smacht 
uitgekeken naar heropening van de markt. Er zal geen 
sprake zijn van inhaalvraag. 

• Voor bedrijven die hard worden geraakt door de 
veranderde markt is de “overlevingskans” in hoge mate 
afhankelijk van toegang tot liquiditeiten. 
Ondernemingen met beschikbare cash op de rekening 
en vaste kredietfaciliteiten (dus niet gebonden aan 
omzet/debiteuren) hebben hierbij betere 
overlevingskansen. 

OBSERVATIES 

• Gemiddeld genomen was het jaar 2019 als positief voor de
bouwsector te kwalificeren. Een jaar met groei en de meeste bedrijven
slaagden erin de winstgevendheid te verbeteren. Het was echter ook
het jaar waarin de woorden stikstof en PFAS vaak zijn gevallen. En de 
onzekerheid die hiermee gepaard gaat, maakt dat veel ondernemers
aan het begin van 2020 voorzichtiger waren over de toekomstige
winstgevendheid.

• Covid-19 en de aanstaande recessie maakt alles nog veel onzekerder
dan het al was. De overheid heeft een veelheid aan maatregelen
aangekondigd om de ergste schokken op te vangen. Op korte termijn
wordt de bouw veel minder hard geraakt dan veel andere sectoren.
De dagelijkse werkzaamheden gaan wat minder efficiënt door de 1.5
meter maatregelen, maar lopende projecten vinden in de meeste
gevallen gewoon doorgang. Een aantal sectoren zou op dit moment
graag met de bouwers willen ruilen.

• De bouw is laat-cyclisch en de zorgen en onzekerheden zitten dan ook 
meer op de middellange termijn. De genomen maatregelen door de 
overheid zijn over het algemeen positief ontvangen. Maar er zijn ook 
geluiden waarbij gezegd wordt dat het allemaal net wat te weinig is.

• De grootste zorg is of de orderboeken op peil 
blijven. De overheid heeft aangegeven om infra 
projecten eerder aan te besteden en 
onderhoudswerkzaamheden naar voren te 
halen. Dit is uiteraard positief. Echter veel 
ondernemers stellen investeringen op dit 
moment uit aangezien ze zo hun eigen 
problemen hebben. Daarnaast is het 
consumentenvertrouwen fors gedaald met als 
gevolg dat verbouwingen en verbeteringen aan 
woonhuizen ook opgeschoven worden naar de 
toekomst. Veel komt dus op de schouders van de 
overheid terecht. 

• We blijven de ontwikkelingen kort volgen maar 
de verwachting is dat het bij een aantal 
bedrijven in de tweede helft van dit jaar gaat 
piepen en kraken. 
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METAAL 

OBSERVATIES 

• De metaalsector is van nature zeer cyclisch en zal daarom vroeg de 
effecten ervaren van economische teruggang. In de tweede helft van 
2019 zagen we al gematigde groei. Voor 2020 geldt ‘alle hens aan 
dek’, wat in scherp contrast staat met eerdere (groei) verwachtingen.

• De metaalsector is een belangrijke speler in de (global) supply chain 
van de automotive, bouwnijverheid en machinebouw. Vraag (-uitval) 
in deze sectoren heeft verschillende gezichten.

• Automotive markten gingen in 2019 al naar beneden en voor 2020 en 
verder zal dit beeld zich verder verslechteren. Het is onduidelijk of en 
wanneer productielijnen weer gaan draaien en zijn sterk afhankelijk 
van het consumentenvertrouwen. Dat staat inmiddels op een 
historisch dieptepunt.

• De bouwnijverheid, een belangrijke afzetmarkt voor staal en metaal 
oplossingen in Nederland, heeft de bescheiden groei zien omslaan in 
een daling ten gevolge van nieuwe (aangepaste) maatregelen om de 
uitstoot van stikstof te beperken.

• De olie- en gasmarkt is volop in beweging. 
Er is sprake van lage prijzen met hoge
volatiliteit. Dit leidt tot een teruglopende 
vraag voor metaal vanwege lagere
kapitaaluitgaven. De vraag is of uitstel 
ook afstel betekent.

• De komende periode zal de metaalsector
een sterke focus hebben op het 
(optimaliseren van) het werkkapitaal om
te kunnen blijven doordraaien en tegelijk 
voldoende liquiditeit te hebben.
Overheidsmaatregelen zullen hier zeker
bij helpen, maar het is de vraag of die 
voldoende zullen zijn voor alle
ondernemingen.

NON-FOOD RETAIL 

OBSERVATIES 

• De intelligente lockdown in Nederland heeft geleid tot een significante 
daling in verkopen in de non-food retail sector. Het beeld van sub-
sectoren is verschillend.

• Warenhuizen, mode en schoenen retailers en kleine gespecialiseerde 
(kleinere) winkels zijn veruit het meest geraakt door de vraaguitval. Living 
en DIY retailers weten de schade beperkt te houden en zien de omzetten 
zelfs toenemen. 

• Internationale spelers zien de omzetten buiten Nederland harder 
teruglopen, aangezien sommige landen in een complete lockdown zitten. 
De pragmatische aanpak in Nederland (‘social distancing’ op 1.5 meter 
en geen grote groepen mensen) beperkt de omzetdaling enigszins. Het 
valt nog te bezien dat de recente versoepelingen van de lockdown de 
omzetten zullen herstellen. Deels zal er sprake zijn van inhaalvraag.

• De meeste pure online spelers laten stevige groei zien sinds de lockdowns 
– en dat geldt eigenlijk over alle productcategorieën: elektronica, 
witgoed, schoenen, wijn, koffie, huishoud, woonaccessoires. 

• Retailers gaan op verschillende manieren om met de huidige 
situatie: huurbetalingen worden heronderhandeld, er wordt een

beroep gedaan op overheidsmaatregelen, 
betaaltermijnen van leveranciers worden opgerekt, 
en uiteraard overleg met banken voor 
financieringsoplossingen. Toegang tot liquiditeit is 
letterlijk van levensbelang. 

• Het is van belang dat alle betrokken stakeholders 
een integrale aanpak voorstaan, waarbij niemand 
voor eigen gewin gaat; dat is de enige manier om 
op verstandige wijze uit deze crisis te komen. Het is 
de verwachting dat in de tweede helft van 2020 het 
herstel voorzichtig zal inzetten. Belangrijke 
voorwaarde is het consumentenvertrouwen en een 
stapsgewijze versoepeling van de 
bewegingsinperkingen. 

• Outlook van de sector blijft uitdagend. Met 
name de traditionele (‘brick’) winkels moeten 
werkbare oplossingen vinden voor het ‘nieuwe 
normaal’ van 1.5 meter afstand en tegelijk de 
omzetten op peil krijgen en houden. Al was het 
maar om de vaste kosten te kunnen dekken.
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AUTOMOTIVE 

OBSERVATIES 

• De automotive industrie is al een aantal kwartalen als tegenvallend 
te omschrijven. Wereldwijde verkoop staat sinds eind 2018 onder
druk door tegenvallende vraag vanuit China. Daarnaast zijn hoge 
investeringen nodig om schonere motoren te produceren en om de
transitie naar elektrisch rijden te maken.

• Dus het uitgangspunt voor automotive was begin van dit jaar al als
uitdagend te kwalificeren. Met Covid-19 en de aanstaande
economische recessie als gevolg hiervan, wordt dit versterkt.

• Op dit moment hebben de eerste fabrikanten de productie weer
opgestart na enkele weken van sluiting, omdat er haperingen waren
in de toeleveringsketen. Periode van sluiting is gebruikt om de 
fabricagelijnen zo in te richten zodat wordt voldaan aan de nieuwe
1.5 meter economie.

• De verwachting is echter dat de vraag significant zal afnemen. Op 
dit moment zien we binnen alle sectoren een focus op liquiditeit en
worden investeringen zo veel als mogelijk uitgesteld of zelfs
helemaal afgeblazen. Dus de zakelijke afnemer maakt dit jaar pas
op de plaats. Van de consument is op korte termijn ook weinig te 
verwachten, zo blijkt uit het historisch lage consumentenvertrouwen.
Er wordt al duidelijk rekening gehouden met een significante 
economische teruggang.

• De huidige omstandigheden, waarbij veel 
mensen nu ervaren dat het thuiswerken ook 
voordelen heeft, kunnen een structureel 
karakter krijgen met als gevolg minder 
mobiliteit. 

• Kortom, de vraaguitval en vraagafname 
zal de hele keten raken van toeleveranciers 
tot aan service- en onderhoudsbedrijven. 
De combinatie van vraaguitval en 
noodzakelijke investeringen maakt dat de 
sector voor een grote uitdaging staat. 

TRANSPORT 

OBSERVATIES 

• De transportsector is sterk verbonden met de ontwikkelingen in de 
economie. De substantieel lagere economische activiteit heeft een
direct effect op de activiteit in de sector.

•  De bouwnijverheid is verantwoordelijk voor circa 40% van de 
vrachtvolumes. Hier wordt een forse daling in transportvolumes
verwacht in verband met de huidige ontwikkelingen van het 
stikstofbeleid. Vraaguitval in de horeca en non-food retail draagt 
verder bij aan lagere volumes.

•  De Rotterdamse haven, een belangrijke economische motor, ziet het 
containerverkeer met 50% dalen. Luchtvrachtverkeer heeft te maken
met lockdowns in diverse landen, waardoor vluchten gecanceld
worden.

• Het lijkt erop dat de transportsector niet 
kan profiteren van de lage olieprijzen, die 
normaliter een groot deel van de 
operationele kosten beslaat. Marges liggen 
al enige tijd onder druk, wat de 
winstgevendheid in deze sector beperkt.

• Een aantrekkende economie zal leiden tot 
een beter gevulde orderportefeuille. Hoe 
langer de huidige ‘intelligente lockdown’ 
situatie zich blijft voordoen, hoe hoger de 
impact zal zijn op de liquiditeit van de 
verschillende bedrijven in deze sector.
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SERVICES 
De services sector heeft vele dimensies en laat daarom een wisselend beeld zien. De belangrijkste ontwikkelingen staan 
hier beschreven. 

OBSERVATIES 

• IT-services: deze branche kent in de huidige recessie nog steeds een 
positieve ontwikkeling. Het toegenomen thuiswerken en ook scherp 
stijgende internetverkopen wat als gevolg heeft dat extra 
investeringen in IT-apparatuur en infrastructuur noodzakelijk zijn. De 
verwachting is dat dit een tijdelijk effect is. Langdurige service- en 
onderhoudscontracten dragen bij aan een positieve outlook. 
Liquiditeit blijft een belangrijk aandachtspunt in de sector; historisch 
is deze niet sterk.

• Uitzendbranche: het uitzendwerk in de agrarische sector en 
distributiecentra ligt nog steeds op peil, maar in andere sub-sectoren 
is sprake van een forse vraaguitval. Met name bij uitzenders gericht 
op de automotive of horeca is hiervan sprake. Deze uitzenders staan 
voor zware uitdagingen, zeker als ze in de goede tijden geen buffers 
hebben opgebouwd.

• Commercieel vastgoed: logistiek vastgoed loopt nog goed door, 
maar verder ook hier stevige vraaguitval. Zoals bij de aanbieders van 
flexwerkplekken, die met name afhankelijk zijn van zzp’ers. Maar ook 
de verhuurders van winkelvastgoed ervaren negatieve effecten 
gezien de problematiek in de retail. De trend van toenemende 
internetverkopen is versneld en zal naar verwachting een blijvende 
impact hebben op de winkelstraten en winkelvastgoed.

• Toerisme, recreatie en horeca: deze bedrijven 
staan door de huidige recessie en maatregelen 
zwaar onder druk. Voorzichtig herstel wordt voor 
het eerst in Q3 2020 verwacht. De partijen met 
goede liquiditeit kunnen deze periode 
overbruggen, maar dit is met lage marges niet 
vanzelfsprekend. Veel partijen zijn afhankelijk 
van de hulp van derden (verhuurders, banken, 
overheid e.d.) om deze periode door te komen.

•  Gezondheidszorg: kleinere dienstverleners 
hebben door de beperkingen zwaar 
omzetverlies geleden, maar kunnen dit door de 
goede resultaten van de laatste jaren en 
aanwezige liquiditeit normaliter opvangen, 
eventueel in combinatie met overheidssteun. Bij 
de ziekenhuizen konden door de beperkingen de 
reguliere behandelingen geen doorgang vinden, 
waardoor omzetten substantieel zijn gedaald. 
Gezien de forse vaste lasten zouden dan binnen 
afzienbare tijd liquiditeitsproblemen ontstaan. 
De verzekeraars hebben deze problematiek 
recent echter opgelost door vanaf mei extra te 
gaan bevoorschotten. Gezien deze steun is de 
continuïteit van deze instellingen voldoende 
gewaarborgd.
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