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De omzetgroei in de groothandel stagneerde in het eerste kwartaal
van 2016 met een kleine plus van 0,2 procent vergeleken met het
eerste kwartaal van 2015. De omzet van de groothandel werd onder
meer gedrukt door de lage prijzen in de grondstoffenmarkt van
onder andere olie, erts, schroot en staal. Er gingen minder bedrijven
failliet dan een jaar eerder. Het aantal faillissementen kwam uit op
149. Wel waren er in het afgelopen kwartaal voor het eerst in jaren
meer stoppers dan starters. De stemming onder de grossiers bleef
echter positief, al zijn ze iets minder positief gestemd over de
ontwikkeling van het economisch klimaat. De Nederlandse
economie is in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw gegroeid.
Deze groei wordt breed gedragen; consumptie, investeringen en
uitvoer leverden een positieve bijdrage.

Kerncijfers groothandel en Nederlandse economie
2015
% mutatie t.o.v. een jaar eerder
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2,5

1,9

2,0

1,6

1,4

consumptie huishoudens

1,5

1,5

1,8

1,2

0,9

export Nederlands product

3,4

2,7

1,4

3,0

1,7

wederuitvoer

5,7

3,9

3,3

3,3

4,7

Bron: CBS

Totale groothandel
Omzet groeit verder
De totale omzet in de groothandel groeide in het eerste kwartaal
met 0,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar
eerder. De omzet in de groothandel is sterk afhankelijk van de
ontwikkeling van de prijs van grondstoffen als aardolie en erts. Het
aanhoudend overschot van staal, halffabricaten en erts op de
wereldmarkt houdt de prijzen laag. Hierdoor kwam de prijs van
restmateriaal als schroot verder onder druk te staan. Ook nam de
vraag naar restmateriaal af. Dit resulteerde in fors lagere omzetten
in de handel van afval en schroot.
De toeleveranciers in de olie en gaswinning bleven hinder
ondervinden van de lage olieprijs. Met name de toeleveranciers aan
de industrie voor de olie en gaswinning hadden hier onder te lijden.

Omzetontwikkeling groothandel

Klik en typ link

Statline: omzet groothandel
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Aantal faillissementen gedaald
In het eerste kwartaal waren er in de groothandel 149 gedwongen
Aantal faillissementen groothandel
bedrijfssluitingen. Dat zijn er 20 minder dan een jaar eerder en 5
minder dan in het kwartaal ervoor. Met 18 gedwongen
bedrijfssluitingen gingen groothandels in schoenen, kleding- en
modeartikelen aan kop, op de voet gevolgd door de handelshuizen in
bouwmaterialen met 17 sluitingen.
Het aantal verplichte bedrijfssluitingen van leveranciers in
landbouwmachines, apparaten en kantoormachines piekte in het
eerste kwartaal van 2016. Er gingen 5 bedrijven failliet, twee meer
dan in heel 2015. Voor de toeleveranciers van apparatuur in de
industrie daarentegen begon het jaar beter. Hier gingen 9 bedrijven
failliet, 12 minder dan een kwartaal eerder. Onder de handelaren in
koffie, thee en suiker is het laagste aantal faillissementen. Jaarlijks is
er een enkeling in deze branche die de deuren moet sluiten.

Statline: faillissementen

Vertrouwen blijft hoog
Van alle ondernemers blijven de entrepreneurs in de groothandel de
toekomst het meest zonnig zien. Met een score van 19,2 bleef het
vertrouwen op een onveranderd hoog niveau.

Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoengecorrigeerd)

Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie
deelindicatoren: de ontwikkelingen van de omzet en van het
economisch klimaat in het vorige kwartaal en de omzetverwachting
voor het lopende kwartaal. Over de ontwikkeling van het
economisch klimaat zijn ondernemers minder positief dan drie
maanden geleden. Over de omzetontwikkeling in het vorige
kwartaal en de verwachting voor het lopende kwartaal zijn de
ondernemers positiever gestemd.
Statline: ondernemersvertrouwen

Meer personeelsuitbreiding verwacht
Steeds meer ondernemers in de groothandel verwachten een
uitbreiding van de personeelssterkte. Per saldo verwacht bijna 14
procent van de ondernemers een uitbreiding van de
personeelssterkte. In dezelfde periode van het vorig jaar was dat
nog 5 procent. Ook verwachten de ondernemers meer te gaan
exporteren in het volgend kwartaal. Per saldo verwacht 15 procent
van hen meer te gaan inkopen bij leveranciers. De verwachtingen
voor het economisch klimaat in het tweede kwartaal zijn ook zeer
positief.

Verwachtingen groothandel

Statline: conjunctuurenquête

CBS Kwartaalmonitor Groothandel eerste kwartaal 2016 | 2

eerste kwartaal 2016

Meer opheffingen dan oprichtingen
Voor het eerst sinds 2013 waren er meer stoppers dan starters in de
groothandel. Ruim 1.800 bedrijven werden opgeheven in het eerste
kwartaal tegenover ruim 1.600 starters. Dat zijn bijna 3 procent
minder stoppers dan een jaar eerder.

Aantal oprichtingen en opheffingen in de groothandel

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is het aantal
starters met 20 procent afgenomen. In totaal telde de groothandel
79.245 bedrijven aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar.
Daarmee is het totale aantal bedrijven gedurende het afgelopen
kwartaal licht gedaald. In vergelijking met een jaar geleden bleef het
aantal bedrijven nagenoeg gelijk.

Statline: bedrijven oprichtingen

Groothandel in consumentengoederen
Groei houdt aan
De vraag naar consumentengoederen houdt aan. In het eerste
kwartaal steeg de omzet met 4,1 procent ten opzichte van hetzelfde
kwartaal een jaar eerder. Zo wisten de leveranciers van
woningstofferingsmaterialen te profiteren van de gestegen vraag
naar vloerbedekking en gordijnen bij de stoffeerders. De omzet bij
de groothandel in woningtextiel groeide daardoor met bijna 10
procent. Juweliers noteerden een omzetgroei van 11 procent, vooral
door meer buitenlandse omzet. Bij de groothandelaren in parfum en
cosmetica stond er 3,8 procent meer omzet in de boeken. Eenzelfde
groei maakten groothandelaren in kleding en schoenen door.
Groente- en fruithandaren zagen de omzet met bijna 8 procent
groeien door onder andere toegenomen buitenlandse afzet. De lage
melkprijs had een omzetdaling tot gevolg in de zuivelhandel.

Omzetontwikkeling consumentengoederen

Statline: omzet groothandel

Groothandel in consumentenapparatuur
Omzetgroei stagneert
Groothandelaren in consumentenapparatuur (elektrische
huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en
fotografische en optische artikelen) boekten in het eerste kwartaal
2016 een omzetstijging van 0,1 procent in vergelijking met dezelfde
periode in 2015. Vooral de handel in fotografische en optische
artikelen, goed voor ongeveer een derde van de omzet, drukte de
omzetontwikkeling. De markt voor digitale compact camera's en
digitale spiegelreflexcamera's zit al jaren in het slob. Bij de
groothandelaren in fotografische producten daalde de omzet met
ongeveer een kwart ten opzichte van dezelfde periode een jaar
eerder. Handelaren in optische artikelen zagen de omzet van bijna
10 procent dalen.

Omzetontwikkeling consumentenapparatuur

Statline: omzet groothandel
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Groothandel in kapitaalgoederen
ICT-handel groeit minder hard
De computerhandel is in 2016 voorzichtig van start gegaan. In het
eerste kwartaal groeide de omzet in hardware handel met 1,7
procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Met 0,2
procent meer omzet maakten de collega’s van de telecomhandel
een pas op de plaats. Met deze omzetcijfers bleef de groei in de ICTbranche in zijn geheel steken op 1,2 procent. Deze groeicijfers staan
in schril contrast met die van een jaar eerder. Toen steeg de omzet
nog met 5 procent. Het tweede kwartaal van 2015 kende zelfs
dubbele groeicijfers.

Omzetontwikkeling ICT-apparatuur

Statline: omzet groothandel

Toelevering industrie stokt
De toeleveranciers voor de industrie deden in het eerste kwartaal
een stap terug. De levering van apparatuur voor de olie- en
gaswinning stokte. Ook de handel in landbouwapparatuur en
bouwmachines liep terug.

Omzetontwikkeling groothandel in industriemachines

Handelaren in intern transportmaterieel deden wel goede zaken.
Door een sterke vraag uit het buitenland werd meer omgezet dan
een jaar eerder. Vrijwel alle leveranciers in deze branche zagen hun
omzet groeien. Daarnaast waren machines en apparatuur voor de
voedingsmiddelenindustrie in trek. Ook hier werd de omzet
gedreven door meer vraag uit het buitenland. De omzet in de hele
sector groeide daardoor met 0,9 procent. Dat is bijna drie
procentpunt minder dan in het vorig kwartaal.
Statline: omzet groothandel

Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen
Bouwmaterialenhandel op kop
In het kielzog van de gunstige ontwikkelingen in de bouw groeide de
omzet in de groothandel voor bouwmaterialenhandel in het eerste
kwartaal van 2016 met bijna 9 procent ten opzichte van dezelfde
periode een jaar eerder. Deze ontwikkeling is in lijn met de
gegroeide bouwproductie en de hogere omzet bij de bouwmarkten.
Lagere grondstofprijzen bleven de omzet in de overig
gespecialiseerde groothandel in hun greep houden. De handelaren
in restmateriaal en schroot waren de hekkensluiters van de gehele
groothandel. Zij zagen hun omzet krimpen in het eerste kwartaal
met meer dan 23 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van
2015. Mede als gevolg hiervan kromp de omzet in de overig
gespecialiseerde groothandel met 7,4 procent, een procentpunt
minder dan het kwartaal ervoor.

Omzetontwikkeling groothandel in grondstoffen e.d.

Statline: omzet groothandel
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Economisch beeld
Economie groeit gestaag door
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2016
opnieuw gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens de
eerste berekening, gebaseerd op de meest recente beschikbare
gegevens, komt de economische groei uit op 0,5 procent. De groei in
het eerste kwartaal wordt breed gedragen; consumptie,
investeringen en uitvoer leveren een positieve bijdrage.

Bestedingen naar categorie

De Nederlandse economie groeit gestaag. Er zijn nu acht kwartalen
achter elkaar met groei. Ten opzichte van het eerste kwartaal van
2015 kwam de groei uit op 1,4 procent. De daling van de
aardgaswinning had een negatief effect op de groei van ongeveer
0,7 procentpunt.
Statline: bbp en bestedingen

Opmerkingen betreffende deze publicatie
– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals
deze op 8 juni 2016 beschikbaar waren. Mogelijk zijn er op
het moment van lezen actuelere cijfers, deze kunt u vinden
via de links onder de grafieken.
– De cijfers zijn doorgaans niet seizoengecorrigeerd. Indien dit
wel het geval is staat dit aangegeven in de tekst/grafiek.

Meer informatie
CBS infoservice: infoservice online
Telefonisch (08.30 – 17.30): 088 5707070

Media:
CBS Persdienst: persdienst@cbs.nl
Telefonisch: 070 3374444

Colofon
Tekst sector bedrijvenstatistieken Den Haag (EBD)
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