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Omzet detailhandel in oktober licht
toegenomen

In oktober is de detailhandelsomzet met 0,9% toegenomen in
vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Uit voorlopige CBS-
gegevens blijkt dat de twee belangrijkste sectoren binnen de
detailhandel in oktober een tegengesteld beeld laten zien. De winkels in
voedingsmiddelen hebben de omzet zien dalen (-1,7%), terwijl de
omzet van de winkels in non-food artikelen met 2% is toegenomen.
Hierbij dient te worden aangetekend dat de cijfers van oktober negatief
beïnvloed zijn, doordat oktober dit jaar een vrijdag en een zaterdag
minder telt dan vorig jaar.

Huishouden koopt voor bijna 2000 gulden

In totaal heeft de detailhandel in oktober voor 13,4 miljard gulden (6,1
miljard euro) verkocht. Dit betekent dat een huishouden in oktober voor
1 975 gulden (900 euro) heeft gewinkeld. Bij de non-foodwinkels,
waartoe onder meer drogisterijen en kledingwinkels behoren, is per
huishouden 1 270 gulden (575 euro) uitgegeven. Bij de winkels in
voedingsmiddelen komt de besteding uit op ruim 700 gulden (320 euro).

Omzetdaling supermarkten

De supermarkten hebben in oktober 2,1% minder verkocht dan in
oktober vorig jaar. Aangezien oktober een vrijdag en een zaterdag
minder telt en er relatief veel boodschappen op deze dagen worden
gedaan, heeft de samenstelling van de verkoopdagen in oktober met
name voor de supermarkten een negatieve invloed gehad.

Stijging verkopen consumentenelektronica

De winkels in consumentenelektronica hebben in oktober 6,3% meer
verkocht dan in oktober vorig jaar. Ook over de eerste 10 maanden van
2000 hebben zij flink meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode
vorig jaar (+10,3%).  Omzetdalingen zijn in oktober onder andere
geregistreerd bij de drogisterijen (-2%), de textielsupermarkten (-13,2%)
en de winkels in huishoudelijke artikelen (-0,7%).
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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. Tenzij anders vermeld hebben de ontwikkelingen
betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor.
Bij een beoordeling van de maandelijkse omzetverandering dient
rekening te worden gehouden met het verschil in verkoopdagen. Zo
heeft oktober 2000 een maandag en een dinsdag meer, maar een
vrijdag en een zaterdag minder dan oktober 1999.

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.

Detailhandel, wijzigingen in % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
2000 *) 1999

okt. sept. 3e kw. 2e kw. jan-okt jaar

Detailhandel, totaal 1)
Geldomzet 0,9 8,5 5,3 3,6 4,4 4,3
Prijs 1,1 1,5 1,1 0,5 0,6 1,4
Hoeveelheid -0,2 6,8 4,2 3,1 3,9 2,9

   geldomzet in:

    Voedings- en genotmiddelenwinkels -1,7 5,7 2,4 2,1 1,9 1,8

     w.o.:

      Supermarkten -2,1 6,4 2,2 2,4 2,0 2,4

    Non-foodwinkels 2,0 9,6 6,8 4,5 5,8 6,4

     w.o.:

      Drogisterijen -2,0 9,3 6,8 4,9 6,9 10,2

      Bovenkledingwinkels 0,1 17,5 8,7 1,6 3,6 4,0

      Textielsupermarkten -13,2 8,9 4,1 2,6 1,5 5,2

      Winkels in consumentenelectronica 3) 6,3 9,8 10,0 10,1 10,3 3,6

      Doe-het-zelfwinkels . 4,6 5,5 4,3 6,4 6,9

      Winkels in huishoudelijke artikelen -0,7 -3,2 -2,3 0,0 -0,4 4,7

* = voorlopige cijfers
1) Met uitzondering van de apotheken
2) Meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking
3) Wit-, bruingoed, geluidsdragers en computers


