
Persbericht

CBS Persbericht PB99-058 Pagina 1 van 2

PB99-058
11 maart 1999

9.30 uur

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71

E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Detailhandelsomzet daalt in januari
met 1,6%
In januari 1999 is de detailhandelsomzet 1,6% lager
uitgekomen dan in dezelfde maand van vorig jaar, zo
blijkt uit cijfers van het CBS. Dit komt ondermeer
doordat de afgelopen januarimaand een ongunstiger
samenstelling van de koopdagen kende dan januari
vorig jaar.
Vooral de detailhandel in voedingsmiddelen was flink
in mineur. De winkels in duurzame consumptiegoederen,
die onder meer meubels, kleding en
consumentenelektronica verkopen, zagen hun omzetten
weliswaar stijgen, maar hun omzetgroei was kleiner
dan in afgelopen maanden gebruikelijk was.
In totaal is er in de eerste maand van 1999 voor ruim
11 miljard gulden gewinkeld. De huishoudportemonnee
is hierdoor bijna 1700 gulden lichter geworden. Bijna
60% hiervan is in de non-foodsector uitgegeven aan
duurzame consumptiegoederen. De rest is besteed aan
dagelijkse boodschappen bij de supermarkten en de
foodspeciaalzaken, zoals slagers en groentewinkels.

Omzetdaling foodsector
Januari kenmerkte zich vooral door een flinke
omzetvermindering bij de foodsector van de
detailhandel. In vergelijking met dezelfde maand
vorig jaar verloren de voedingsmiddelenwinkels 7%
omzet. Ook als men rekening houdt met het ongunstige
koopdagenpatroon in afgelopen januari, resteert nog
een omzetverlies van 3%.
Opvallend is dat ook de supermarkten in januari een
fikse omzetdaling hebben laten zien. Hierbij moet
echter aangetekend worden dat de supermarkten in
januari vorig jaar met een omzetstijging van 9% een
relatief hoge omzet bereikten.

Omzet non foodsector groeit in januari 2,7%
De detailhandel in duurzame consumentengoederen heeft
de januari-omzet met 2,7% zien groeien in
vergelijking met januari vorig jaar. Houdt men
rekening met de ongunstiger samenstelling van de
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koopdagen in januari van dit jaar dan zou de omzet
met ruim 6,5% zijn toegenomen. De kledingbranche deed
het met een omzetplus van 4% in januari beter dan het
totaal van de non foodsector.

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 januari
1999 een donderdag minder en een zondag meer dan
januari 1998. Als men hiervoor corrigeert dan komt de
omzetgroei bij de totale detailhandel in december 4%
hoger uit en bedraagt dan ongeveer 2,5%.
Als gevolg van een aanpassing in het systeem van
prijsberekening voor de detailhandel kunnen op dit
moment geen prijs- en volumegegevens worden
verstrekt.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de cijfers kunt u contact
opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Voorburg, dhr. R.P.R.Duijkers, tel. (070) 337 44 28.
Buiten kantooruren bereikbaar op tel. (070) 323 41
22. Overige informatie kunt u krijgen bij de
persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Ontwikkeling van geldomzetten (incl. BTW) in de detailhandel 1)
Indexcijfers Wijzigingen in % 2)
(1995=100)
dec. jan. dec. '98 jan. '99 nov.  '98- febr. '98-
1998 1999 t.o.v. t.o.v jan. '99 jan. '99

dec. '97 jan. '98 t.o.v. t.o.v.
nov.  '97- febr. '97-
jan. '98 jan. '98

Detailhandel, alle ondernemingen 137 105 7,6 -1,6 3,1 5,0
(SBI 521 t/m 526)

w.o.

   Detailhandel in winkel 138 105 8,1 -1,5 3,6 5,5
   (SBI 521 t/m 525)

  w.v.

      Detailhandel in voedings- en 124 104 6,0 -7,0 -0,7 1,2
      genotmiddelen (SBI 5211 en 522)

      w.o. met hoofdactiviteit:

         Voedings- en genotmiddelen 123 108 7,1 -7,4 -0,5 2,0
         algemeen assortiment (SBI 5211)

      Detailhandel in duurzame en overige 148 106 8,7 2,7 5,9 7,9
      non-food consumptiegoederen
      (SBI 5212 en 523 t/m 525)

      w.o. met hoofdactiviteit:

         Bovenkleding (SBI 5242.1 t/m 5242.4) 139 100 5,1 4,0 4,3 6,8
1) Met uitzondering van de apotheken (SBI 5231).
2) De wijzigingen zijn berekend met behulp van niet afgeronde indexcijfers.


