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Detailhandel boekt in 1998 hoogste
omzetgroei sinds jaren
De detailhandel heeft in 1998 de hoogste omzetgroei
behaald sinds het vorige topjaar 1990. Al winkelend
heeft de consument afgelopen jaar bijna 6% meer
uitgegeven dan in 1997. Uit cijfers van het CBS
blijkt dat er ook nog nooit zoveel omzet is behaald;
de totale winkelomzet is vorig jaar op een
recordhoogte van 145 miljard gulden uitgekomen.
Gemiddeld heeft elk huishouden in 1998 voor bijna 22
000 gulden boodschappen gedaan. Hiervan is 9 000
gulden uitgegeven aan voedingsmiddelen en 13 000
gulden aan non-food artikelen, zoals bijvoorbeeld
meubels en kleding.

Non food bepalend voor groei
De omzetgroei is in 1998 vooral opgestuwd door de
grote belangstelling van de consument voor uitgaven
in de sfeer van persoonlijke verzorging,
woninginrichting en consumentenelektronica. Voor het
totaal van de non-foodsector is de omzet in 1998 met
8,5% gestegen ten opzichte van 1997. Uitschieters
waren hier de winkels in wit-, bruingoed en computers
met 15,9% omzetgroei, de meubelzaken (+12,4%) en de
drogisterijbranche (+10,1%).

Foodsector blijft in 1998 achter
Vergeleken met de resultaten bij de non-foodsector
van de detailhandel blijven de supermarkten en de
speciaalzaken in voedingsmiddelen achter. Zo lag de
omzet van de foodsector in 1998 maar 2,5% boven de
omzet van 1997.  Bij de supermarkten is de omzet
vorig jaar met 3,6% toegenomen. De tien grootste
supers deden het op hun beurt iets beter dan het
totaal van de supermarkten (+4,9%).

Speciaalzaken staan onder druk
De speciaalzaken ondervinden een zware concurrentie
van de supermarkten. Dit wordt gedemonstreerd door de
in 1998 opnieuw tegenvallende resultaten bij
speciaalzaken als slagers (-5,3%), groentewinkels (-
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2,4%) en slijters (-1,6%). Vergeleken met 1995 hebben
de slagers en de groentewinkels circa 8% omzet
verloren, wat overeenkomt met een omzetverlies van
ongeveer 400 miljoen gulden. De viswinkels
daarentegen hebben in 1998 niet over klandizie te
klagen gehad. Zij waren vorig jaar de sterkste
groeiers in de foodsector (+4,6%). In vergelijking
met 1995 hebben de viswinkels bijna 17% meer
verkocht.

Technische toelichting
De totale detailhandelsomzet omvat zowel de door
winkels (food en non-food) behaalde omzet als de
omzet van de postorderbedrijven en de ambulante
handel. Bij een beoordeling van de omzetverandering
van maand op maand dient rekening te worden gehouden
met het verschil in verkoopdagen. Zo heeft december
1998 een maandag minder en een donderdag meer dan
december 1997. Als men hiervoor corrigeert dan komt
de omzetgroei bij de totale detailhandel in december
ruim 2% lager uit en bedraagt dan ongeveer 5%.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de cijfers kunt u contact
opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Voorburg, dhr. P.J.Mooijman, tel. (070) 337 44 71.
Buiten kantooruren bereikbaar op tel. (070) 345 08
73. Overige informatie kunt u krijgen bij de
persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Ontwikkel ing van geldomzetten ( incl .  BTW) in de detai lhandel  1)
Indexcijfers Wijzigingen in % 2)
(1995=100)
n o v . dec. nov. '98 dec. '98 okt.  '98- jan. '98-
1998 1998 t.o.v. t .o.v. dec. '98 dec. '98

nov. '97 dec. '97 t.o.v. t.o.v.
okt.  '97- jan. '97-
dec. '97 dec. '97

Detailhandel,  alle ondernemingen 113 136 2,5 7,3 5,3 5,8
(SBI 521 t/m 526)

w.o.

   Detailhandel in winkel 114 138 3,1 7,7 5,9 6,4
   (SBI 521 t/m 525)

  w.v.

      Detailhandel in voedings- en 103 124 -1,5 6,0 2,7 2,5
      genotmiddelen (SBI 5211 en 522)

      w.o.  met hoofdactivitei t :

         Vlees en vleeswaren (SBI 5222.1) 87 . -8,7 . -4,8 -5,3

         Vis (SBI 5223) . . . . . 4,6

         Aardappelen, groenten en fruit . . . . 1,3 -2,4
         (SBI 5221)

         Dranken (SBI 5225) 101 . 3,1 . 1,5 -1,6

         Voedings- en genotmiddelen 105 123 -1,2 7,3 3,5 3,6
         algemeen assortiment (SBI 5211)

      Detailhandel  in duurzame en overige 121 147 5,3 8,1 7,1 8,5
      non-food consumptiegoederen
      (SBI 5212 en 523 t/m 525)

      w.o.  met hoofdactivitei t :

         Drogisterij-artikelen (SBI 5232.1) 122 156 7,3 13,6 10,5 10,1

         Bovenkleding (SBI 5242.1 t/m 5242.4) 114 139 3,9 5,1 3,8 7,1

         Textiel  algemeen assortiment 110 . 3,1 . -0,3 1,2
         (textielsupermarkten) (SBI 5242.7)

         Schoeisel (SBI 5243.1) 106 121 3,2 4,6 3,0 6,6

         Meubels, woningtextiel,  verlichtings- 132 153 13,8 15,4 14,4 12,4
         artikelen en vloerbedekking
         (SBI 5244.1 t/m 5244.4 en 5249.7)

         Glas-,  porcelein en aardewerk en 121 171 -0,7 1,8 1,9 0,2
         overige huishoudelijke artikelen 
         (SBI 5244.5 t/m 5244.7)

         Speelgoed (SBI 5249.5) . . . . . 5,9

         W it-, bruingoed, geluidsdragers en 141 . 8,5 . 14,5 15,9
          computers (SBI 5245.1 t/m 5245.3
          5245.6 en 5249.4)

         Fotografische artikelen (SBI 5248.1) . . . . 4,9 5,5

         Doe-het-zelf artikelen 120 . 2,4 . 4,4 8,2
         (SBI 5246 en 5249.8)

         w .o.

            Bouwmarkten (SBI 5246.8) 119 . 2,1 . 4,0 6,7

         Boeken, tijdschriften, kranten . . . . . 16,5
         (SBI 5247.1)

         Optische artikelen (SBI 5248.2) . . . . 5,8 6,4

         Juweliersartikelen en uurwerken . . . . 5,5 5,7
         (SBI 5248.3)

         Fietsen (SBI 5248.5) . . . . . 2,9

   Detailhandel niet in w inkel (SBI 526)

   w.o.

      Postorderbedrijven (SBI 5261) 113 . 12,6 . 16,4 8,5

1) Met  ui tzondering van de apotheken (SBI 5231).
2)  De wijzigingen zi jn  berekend met  behulp van niet  afgeronde indexci j fers .


