Supportaanvraag Foodservice Groothandels
Ter behandeling in Steunpakket 2
1 mei 2020

Achtergrond
• Complete lockdown horeca en forse afschaling overige foodservice outlets
brengt de continuïteit van de foodservicegroothandels in gevaar (tot 75%
omzetzetverlies)
• De foodservicegroothandels vervullen een cruciale rol in de
voedselvoorziening richting de vitale onderdelen van de samenleving (zorg,
leger, politie, overheidsdiensten, scholen, kinderopvang, bedrijfscatering
t.b.v. de industrie)
• Om de keten met relatief geringe winstmarges en forse vaste en semi-vaste
kosten (vanuit de benodigde infrastructuur) voor zowel de vitale sector als
de opstart foodservice-breed veilig te stellen, is dringend overheidssteun
nodig

Achtergrond (2)
Directe financiële gevolgen coronamaatregelen
•
•
•

•
•

Omzetdalingen tot 75% voor de groothandels door (begrijpelijk) overheidsbeleid
van massale sluiting van de horeca en grote delen van de overige foodservice
Onderdekking vaste en semi-vaste kosten bij deze omzetafname
Een kapitaalintensieve infrastructuur (geconditioneerde DC’s, geconditioneerd
wagenpark, IT en datastructuur) die in stand moet blijven om leveringszekerheid
te garanderen aan de foodservice in de brede zin, waaronder de vitale onderdelen
van de samenleving
Relatief geringe marges van groothandels kunnen de onderdekking niet opvangen
Realistisch scenario: verwachte krimp voor de foodservicegroothandels van 40%
in 2020 (jaarrond). Voor 2021 schatten wij die krimp op 10%. Met een
marktomvang van € 6,4 mld.1) betekent dat een onderdekking van € 2,6 mld.
omzet in 2020.

1) Bron Foodservice Insituut Nederland (FSIN): inschatting totale marktomvang foodservicegroothandels (zonder correcties) uitgezonderd tabak

Achtergrond (3)
Indirecte gevolgen
• De nu reeds optredende en verwachte explosieve stijging van het aantal
betalingsproblemen en faillissementen onder klanten van
foodservicegroothandels
• Derving (over datum) van artikelen door de plotse vraaguitval

Voorstel (1)
Conform afspraak een zeer concreet voorstel uitgewerkt met het verzoek dit
onderdeel te maken van het Steunpakket 2 van de overheid.

Doel:
• Continuïteit van de voedselvoorziening in de foodserviceketen aangezien
deze noodzakelijk is voor zowel de vitale sectoren als de opstart van de (1,5
meter)economie in de brede foodservice
• Pragmatisch plan, qua executie vanuit de overheid uitvoerbaar, niet te
complex
• Breed voor de foodservicegroothandels van toepassing (NOW-systematiek)
• Waar mogelijk aansluiten bij bestaande of nieuwe steunmaatregelen van de
overheid

Voorstel (2)
We stellen voor zaken maximaal eenvoudig op te zetten vanuit de eerder
genoemde uitgangspunten. Daarbij is het onderwerp “debiteuren” in onze
laatste call door EZK reeds ondergebracht aan de “tafel” waar deze voor
meerdere branches wordt behandeld.
Alle overige zaken die wij in deze en eerdere communicatie onder uw aandacht
hebben gebracht, hebben wij in dit voorstel samengebracht tot één geheel.

Voorstel (3)
De vaste en semi-vaste kosten bedragen in de branche zo’n 15% van de omzet.
Daarbij zal het een enorme uitdaging zijn om de overige, meer variabele kosten,
terug te dringen in lijn met de omzetdaling gezien de omvang van de afschaling.
Maatregelen als de NOW zijn daarbij van groot belang. Wij gaan er in onze
scenario’s vanuit dat deze een vervolg zullen krijgen.

Wij vragen u om een steunmaatregel van 15% over de omzetdaling gedurende
april t/m december 2020 voor de branche van foodservicegroothandels2),
waarbij rookwaren worden uitgesloten.
Wij stellen voor de systematiek van de NOW-regeling, die zich als goed
uitvoerbaar heeft bewezen, te hanteren t.a.v. de drempel van minimaal 20%
omzetdaling. Per kwartaal uit te keren obv 80% voorschot en eindafrekening
begin 2021. Ingangsdatum 1 april 2020.

2)

Zie definitie laatste pagina

Voorstel (4)
Om misbruik maximaal te voorkomen, dient de eindafrekening ondersteund te
worden door een accountantsverklaring op juistheid van de omzetgegevens.

Op basis van onze ramingen schatten wij in dat de totaal benodigde steun zo’n
€ 350 tot € 375 mln. bedraagt.
Over de debiteurenproblematiek zullen wij u in een afzonderlijk bericht een
nadere onderbouwing geven van onze inschattingen met het verzoek deze aan
de juiste “tafel” onder te brengen.

Definitie foodservicegroothandels
Wij stellen voor deze steunmaatregel toe te passen op de gehele
branche van foodservicegroothandels.
Daaronder verstaan wij alle groothandels wiens hoofdactiviteit
bestaat uit het leveren van food en aan food gerelateerde nonfood artikelen aan afnemers in de SBI-indeling:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

I (logies-, maaltijd- en drankverstrekking (al dan niet in eigen beheer))
O (openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekering)
P (Onderwijs (al dan niet in eigen beheer))
Q (Gezondheids- en welzijnszorg)
R (Cultuur, sport en recreatie)
47.30 (benzinestations t.b.v. convenience/horeca)

