
 

 

Febelgra sector-enquête geeft beeld van de impact van het coronavirus in de 

grafische industrie (België) 

 

Een snelle bevraging van 287 ondernemingen in de nationale grafische sector, die werd afgesloten op 

woensdagmorgen 18 maart, geeft een eerste beeld van de sociaaleconomische impact van het 

coronavirus. De resultaten duiden op ernstige gevolgen, zowel op korte als langere termijn.  

De enquête werd beantwoord door 95 ondernemingen (34%) die samen 2966 werknemers 

tewerkstellen. Deze ondernemingen zijn actief in de bredere grafische sector : vnl. offset, digitale 

print, afwerking, flexo, sign, belettering, grafisch ontwerp, prepress en uitgeverijen.  

 

 

1. concrete impact van COVID-19 op de business van uw bedrijf op dit ogenblik 
(enquête uitgevoerd tussen vrijdagavond 13 maart en  woensdagmorgen 18 maart) ?

 

De impact is grootschalig wat aangegeven wordt door het feit dat 86 % van de bedrijven stellen nu 

reeds impact te ondervinden. 14 % zegt op dit ogenblik geen nadelige gevolgen te ondervinden voor 

hun business.   

 

2. Problemen met de toelevering van goederen of grondstoffen als rechtstreeks gevolg van het 

coronavirus ? 

Gezien dit potentieel negatief effect ongetwijfeld in relatie staat tot de impact op het 

ordervolume/omzet, geven de resultaten aan dat dit hier geen echt issue bestaat : 83 % van de 

bedrijven zegt geen toeleveringsproblemen te ondervinden. Toch geldt deze problematiek voor de 

overige 17 % wel.  

 

3. Stelt u een orderdaling vast als rechtstreeks gevolg van het coronavirus ? 

Voor heel wat bedrijven blijkt dit nu reeds een kernprobleem te zijn : 85% van de respondenten 

rapporteren een orderdaling. De overige 15% ondervindt op vandaag nog geen daling en verwacht 

dus geen vermindering van de omzet.  

Van de bedrijven die een orderdaling verwachten tijdens de maand maart (= bevraging) verwacht 

42% dat hun orders tussen de 10 en 30% zullen dalen; 33% verwacht zelfs een orderdaling van 30%  

tot 50% en meer.  



 

4.  Productiestilstanden in maart ten gevolge van het coronavirus ? 

74% van de bedrijven verwacht productiestilstanden in maart ten gevolge van de gezondheidscrisis.  

Van deze groep verwacht 39% dat deze productiestilstanden tussen de 10% en 30% van het normale 

aantal productiedagen zullen bedragen. 34% verwacht dan weer stilstanden van 30% tot 50% en 

meer.  

 

5. Verwacht u cashflowproblemen die door het coronavirus zullen optreden ? 

66 % van de respondenten verwacht dat cashflowproblemen zullen opduiken als rechtstreeks gevolg 

van het coronavirus.   

Zij verwachten dat deze cashflowproblemen zich zullen manifesteren op het vlak van (in volgorde van 

belangrijkheid) : 1. Leveranciersschulden  2. Belastingen en RSZ  3. Bankschulden.  

Belangrijk hierbij is tot slot dat bijna 60 % van de bedrijven die extra cashflowproblemen verwachten, 

dit niet alleen zien op het vlak van leveranciersschulden maar wel in combinatie met de belastingen 

en rsz-bijdragen en/of bankschulden.  

 

 

De toestand in de sector zal ongetwijfeld nog evolueren en afhankelijk zijn van de mate waarin het 

coronavirus in bedwang kan worden gehouden. Wij roepen in eerste instantie dus op om de 

preventiemaatregelen zo strikt als mogelijk te volgen.  

Ondertussen communiceert Febelgra de resultaten van deze enquête ook met diverse stakeholders.  
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