
Persbericht

CBS Persbericht PB99-210 pagina 1 van 3

PB99-210
19 augustus 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

Detailhandelsverkopen eerste halfjaar flink
omhoog
In het eerste halfjaar van 1999 is de detailhandelsomzet 4,7% gegroeid
in vergelijking met dezelfde periode van 1998, zo blijkt uit cijfers van het
CBS. De afgelopen vijf jaar is de omzet van de detailhandel alleen in
het eerste halfjaar van 1998 sterker gestegen.

De omzetgroei in het afgelopen halfjaar komt voornamelijk voor
rekening van de non-foodsector van de detailhandel (+7,6%). De
detailhandel in voedingsmiddelen is hierbij achtergebleven en is
uitgekomen op een omzet die slechts 1,1% hoger ligt dan in de eerste
zes maanden van 1998.

Non-food detailhandel profiteert over breed front

Bij de non-foodsector van de detailhandel hebben bijna alle branches
geprofiteerd van de kooplust van het winkelpubliek. Zo was er veel
belangstelling voor artikelen in de sfeer van de persoonlijke verzorging.
De drogisterijen haalden 8,7% meer omzet dan in de eerste zes
maanden van 1998 en de kledingzaken groeiden met 6,8%. Ook aan
artikelen in en om de woning gaf de consument meer uit. De
meubelbranche ging er in het eerste halfjaar 9,2% op vooruit, de
consumentenelektronica 7,2% en de doe-het-zelfbranche verkocht
8,3% meer dan in het eerste halfjaar van 1998.

Foodsector blijft achter

Sinds 1994 is omzetgroei bij de detailhandel in voedingsmiddelen
(+1,1%) nog niet zo laag geweest als in het afgelopen halfjaar. Deze
lage omzetgroei wordt deels veroorzaakt door de relatief sterke groei in
de eerste zes maanden van 1998.

De supermarkten die bijna 80% van de omzet in de foodsector voor hun
rekening nemen, hebben de omzet in het eerste halfjaar met 1,2% zien
toenemen. Opvallend is de zeer matige gang van zaken bij de slijterijen
waar de omzet in het afgelopen halfjaar met 5,2% inzakte.

Omzet detailhandel in juni +7,6%

Juni is een prima maand geweest voor de winkeliers. De winkelomzet is
7,6% hoger uitgekomen dan in juni vorig jaar en bereikt een niveau van
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13,1 miljard gulden. Dit betekent dat een huishouden in juni voor
ongeveer 2000 gulden heeft gewinkeld.

In juni heeft ook de foodsector goed meegedaan aan de groei. Bij de
winkels in voedingsmiddelen constateert het CBS in juni een
omzetgroei van 3,8%.

De winkels in non-foodartikelen hebben in juni zelfs 10% meer verkocht
in vergelijking met juni vorig jaar en komen hiermee uit op een omzet
van 8,3 miljard gulden. Dit is een besteding van ongeveer 1250 gulden
per huishouden.

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. De hier gepresenteerde uitkomsten hebben een
voorlopig karakter. In vergelijking met eerdere publicaties zijn de cijfers
van de supermarkten naar boven bijgesteld.

Bij een beoordeling van de maandelijkse omzetverandering dient
rekening te worden gehouden met het verschil in verkoopdagen. Zo
heeft juni 1999 een woensdag meer, maar een maandag minder dan
juni 1998. Als men hiervoor corrigeert, komt de omzetgroei bij de totale
detailhandel in juni bijna 1,2 procentpunten lager uit en bedraagt dan
ongeveer 6,5% .

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de cijfers kunt u contact opnemen met het
Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. 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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                                                                                                                                                         19-08-1999  
Ontwikkeling van geldomzetten (incl. BTW) in de detailhandel 1)

Indexcijfers Wijzigingen in % 2)
(1995=100)
mei juni mei '99 juni '99 apr. '99- jan  '99- juni '98-
1999 1999 t.o.v. t.o.v. juni '99 juni '99 juni '99

mei '98 juni '98 t.o.v. t.o.v. t.o.v.
apr. '98- jan  '98- juni '97-
juni '98 juni '98 juni '98

Detailhandel, alle ondernemingen
(SBI 521 t/m 526) 124 125 1,2 7,6 4,7 4,7 5,4

w.v. met hoofdactiviteit:

   Detailhandel in winkel
   (SBI 521 t/m 525) 124 126 1,6 7,8 5,0 4,9 5,7

  w.v. met hoofdactiviteit:

      Detailhandel in voedings- en 
      genotmiddelen (SBI 5211 en 522) 112 111 -1,4 3,8 2,2 1,1 1,6

      w.o. met hoofdactiviteit:

         Vlees en vleeswaren (SBI 5222.1) 93 . -0,9 . 1,9 0,8 -2,6

         Aardappelen, groenten en fruit
         (SBI 5221) . . . . 2,8 2,3 1,1

         Dranken (SBI 5225) 95 . -5,9 . -2,1 -5,2 -2,2
.

         Voedings- en genotmiddelen
         algemeen assortiment (SBI 5211) 116 113 -1,5 3,4 2,3 1,2 2,1

         Tabak (SBI 5226) . . . . . 1,7 1,9

      Detailhandel in duurzame en overige 
      non-food consumptiegoederen
      (SBI 5212 en 523 t/m 525) 133 136 3,5 10,3 6,8 7,6 8,5

      w.o. met hoofdactiviteit:

         Drogisterij-artikelen (SBI 5232.1) 137 144 5,8 11,4 9,6 8,7 9,7

         Parfums en cosmetica (SBI 5233) . . . . . 5,2 12,7

         Schoeisel (SBI 5243.1) 144 140 -5,8 14,5 4,3 4,6 5,9

         Bovenkleding (SBI 5242.1 t/m 5242.4) 129 124 0,9 10,7 5,4 6,8 7,1

         Textiel algemeen assortiment
         (textielsupermarkten) (SBI 5242.7) 118 . 1,8 . 7,0 7,4 3,8

         Meubels, woningtextiel, verlichtings-
         artikelen en vloerbedekking
         (SBI 5244.1 t/m 5244.4 en 5249.7) 124 134 6,9 8,5 7,4 9,2 11,2

         Glas-, porcelein en aardewerk en
         overige huishoudelijke artikelen 
         (SBI 5244.5 t/m 5244.7) 115 115 3,6 10,1 6,6 7,7 4,8

         Wit-, bruingoed, geluidsdragers en
          computers (SBI 5245.1 t/m 5245.3
          5245.6 en 5249.4) 123 137 2,8 2,6 4,3 7,2 11,8

         Fotografische artikelen (SBI 5248.1) . . . . 4,6 7,7 8,2

         Doe-het-zelf artikelen 
         (SBI 5246 en 5249.8) 150 150 9,1 12,6 10,1 8,3 7,2

         Optische artikelen (SBI 5248.2) . . . . 8,5 9,5 7,5

         Juweliersartikelen en uurwerken
         (SBI 5248.3) . . . . 1,6 3,0 3,7

   Detailhandel niet in winkel (SBI 526)

   w.o. met hoofdactiviteit

      Postorderbedrijven (SBI 5261) 96 . -6,4 . 5,8 5,6 9,1

1) Met uitzondering van de apotheken (SBI 5231).
2) De wijzigingen zijn berekend met behulp van niet afgeronde indexcijfers.


