Gemiddelde omzetdaling in de sector

Coronamonitor
voor de tankstations
VNPI en BETA presenteren een
overzicht van de impact van de
Corona maatregelen op de
tankstations.
Deze monitor loopt vanaf medio
maart, toen mensen thuis gingen
werken, de horeca en de scholen
moesten sluiten tot medio mei.
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Gebruik van maatregelen in de sector
Percentage van bedrijven die een maatregel inzette in deze maanden

De ondernemers hebben twee
enquêtes ingevuld, de eerste met
de resultaten van half maart tot
half april en een tweede tussen
half april en half mei.
De tankstations zijn hard geraakt,
doordat mensen op het hart werd
gedrukt thuis te blijven, al is enig
herstel zichtbaar.
Bijna alle bedrijven hebben één of
meerdere regelingen moeten
aanvragen om het hoofd boven
water te houden.
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Beeld van de verwachtte continuïteit van het bedrijf over het jaar
Zorgen in de eerste maand
(maart-april)

Positiever in de tweede maand
(april-mei)

Tussen half maart – half april
verwachtte een aantal bedrijven
dat de continuïteit van het bedrijf
op het spel zou komen te staan dit
jaar. Die zorg is inmiddels wat
afgenomen.
Tankstations willen zich
ontwikkelen tot energiestations.
De impact van de Corona crisis
leidt er echter toe dat meer dan de
helft van de bedrijven de
investeringen in alternatieve
energie zullen moeten uitstellen.
Een klein deel zal de investeringen
wel zoals gepland uitvoeren.
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Investering in alternatieve energie (laadpalen, LNG, HVO, waterstof)
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Dit is een onderzoek uitgevoerd door VNPI in samenwerking met
BETA. Deze twee verenigingen vertegenwoordigen samen 80 % van
de Nederlandse tankstations.
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