
 

Cijfers ERMG enquête (ERMG, april 2020) 

Tabel 1:  Impact van de coronacrisis op de omzet van de onderneming1 
 (in %, gewogen gemiddelde op basis van de omzet en geaggregeerd per sector) 

 27 maart – 2 april 3 april – 9 april 10 april – 16 april 

    

Vlaams Gewest -34 -38 -35 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest -30 -32 -28 

Waals Gewest -34 -38 -36 

    

België -33 -37 -34 

    

Bronnen: BECI, Boerenbond, FEB, NSZ, UNIZO, UWE, VOKA, NBB 
1  De vertegenwoordiging van de verschillende bedrijfstakken in de steekproef verschilt van gewest tot gewest. Bij deze 

berekening wordt aangenomen dat de impact van de crisis per bedrijfstak niet verschilt naargelang van het gewest. 
Merk ook op dat cijfers enigszins kunnen afwijken van de cijfers uit de voorgaande publicatie als gevolg van later 
binnengekomen gegevens en omdat de analyse van de gegevens voortdurend wordt verfijnd. 

 
  



 

 

Tabel 2:  Impact van de coronacrisis op de omzet van de onderneming per bedrijfstak 
 (in %, gewogen gemiddelde op basis van de omzet in 2019) 

 
27 maart 

2 april 
3 – 9  
april 

10 – 16 
april 

Gemiddelde 

    
 

Horeca -93% -83% -88% -88% 

Eventing -74% -92% -84% -83% 

Detailhandel – niet-voeding -86% -85% -78% -83% 

Meubelindustrie -61% -63% -80% -68% 

Textielindustrie, kleding en schoeisel -48% -57% -70% -59% 

Vervaardiging van transportmiddelen -32% -63% -74% -56% 

Groothandel -50% -48% -59% -52% 

Wegtransport (personen) -28% -45% -71% -48% 

Luchtvaart -20% -40% -77% -45% 

Bouw -47% -46% -43% -45% 

Immobiliën -36% -44% -43% -41% 

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening 

-59% -42% -14% -38% 

Ingenieursdiensten -34% -62% -13% -36% 

Human Resources -40% -46% -20% -35% 

Houtindustrie, papier en papierwaren, drukkerijen -52% -20% -26% -32% 

Machinebouw en elektrische apparatuur -25% -29% -29% -27% 

Logistiek -29% -26% -23% -26% 

Elektronische, optische en informaticaproducten -43% -9% -17% -23% 

Landbouw en visserij -34% -23% -11% -23% 

Metallurgie -21% -12% -34% -22% 

Vrije beroepen -25% -21% -15% -21% 

Chemische en farmaceutische industrie -14% -20% -24% -20% 

Vervaardiging van kunststof- en niet-
metaalhoudende producten 

-24% -14% -20% -19% 

Agrarische en voedingsindustrie -14% -17% -24% -18% 

Communicatie, IT, software -15% -21% -18% -18% 

Bedrijfsadvies -8% -16% -15% -13% 

Bank- en verzekeringswezen -20% -9% -8% -12% 

Detailhandel – voeding -3% -4% -8% -5% 
    

 

Bronnen: BECI, Boerenbond, NSZ, UNIZO, UWE, VBO, VOKA, NBB. 

 
 


