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Omzet detailhandel bijna 5% gestegen

Vorig jaar is de omzet van de detailhandel 4,9% hoger uitgekomen dan
in 1999. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat in de afgelopen 10
jaar de omzet alleen in 1997 en 1998 sterker is gestegen.
Het afgelopen jaar hebben vooral de non-foodbranches een flinke
omzetgroei laten zien. Bij deze branches waartoe onder meer de
drogisterijen, de winkels in elektronica en de doe-het-zelfzaken
behoren, is de omzet 6,1% hoger dan in 1999. De foodsector heeft
2,5% meer omzet geboekt. In totaal heeft de consument in 2000 voor
ongeveer 157 miljard gulden (ruim 71 miljard euro) gewinkeld. Dit
betekent dat een huishouden in 2000 gemiddeld ruim 23 000 gulden
(10 500 euro) in de detailhandel heeft uitgegeven.

Omzet postorderbedrijven flink gegroeid

In een aantal branches van de non-foodsector is de omzet vorig jaar
fors gegroeid. Zo is de omzet van de postorderbedrijven in 2000 ruim
16% gestegen. Ook een flinke omzetgroei van meer dan 10%
realiseerden de parfumeriezaken, de speelgoedwinkels en de winkels in
consumentenelektronica. Ruim onder de gemiddelde omzetgroei van
de non-foodsector bleven vorig jaar de textielsupermarkten, de
tuincentra en de dierenwinkels. De branche huishoudelijke artikelen
heeft de omzet in 2000 zelfs zien dalen.

Omzet supermarkten en speciaalzaken gegroeid

De supermarkten hebben 2000 afgesloten met een omzet die 2,7%
hoger is dan in 1999. Bij de speciaalzaken in voedingsmiddelen is de
omzet vorig jaar 1,8% hoger uitgekomen. Deze ontwikkeling, waarbij de
supermarkten een hogere omzetgroei laten zien dan de speciaalzaken,
is al ruim 20 jaar gaande. Opvallend is dat binnen de speciaalzaken het
beeld heel wisselend is. Zo hebben de viswinkels in 2000 ruim 7% meer
omzet geboekt dan in 1999. De winkels in aardappelen, groenten en
fruit hebben de verkopen daarentegen zien dalen met bijna 6%. De
omzet van kaaswinkels lag zelfs bijna 7,5% lager dan in 1999.



CBS Persbericht PB01-033 pagina 2 van 3

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.

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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Geldomzet in de detailhandel, wijzigingen in %
2000 *) 1999

t.o.v t.o.v
1999 1998

% %
Detailhandel, totaal 1)

Geldomzet 4,9 4,4
Prijs 1,0 1,4
Hoeveelheid 4,0 3,0

Geldomzet in:

  Voedings- en genotmiddelenwinkels 2,5 1,8
  waaronder:
   Supermarkten 2,7 2,4
   Speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen 1,8 -0,5
    waaronder:
    Winkels in aardappelen, groenten en fruit -5,7 -2,2
    Slagers 2,4 -1,7
    Poeliers 1,5 0,3
    Viswinkels 7,2 7,9
    Slijters 2,9 -2,9
    Tabakswinkels 1,6 0,2
    Kaaswinkels -7,4 -11,1

  Non-foodwinkels 6,1 6,5
  waaronder:
   Drogisterijen 6,0 10,8
   Parfumerieën 14,9 4,8
   Opticiens 5,3 11,2
   Juweliers 4,4 7,0
   Bovenkledingwinkels 3,8 3,9
   Textielsupermarkten 1,5 5,2
   Schoenwinkels 6,0 4,5
   Winkels in woninginrichtingsartikelen 2) 4,8 8,3
   Winkels in huishoudelijke artikelen 3) -1,5 4,7
   Speelgoedwinkels 14,7 6,0
   Winkels in consumentenelectronica 4) 10,8 3,6
   Fotowinkels 3,4 8,6
   Doe-het-zelfwinkels 8,8 6,9
   (Kantoor)boekwinkels 8,0 5,6
   Fietswinkels 3,2 5,1
   Winkels in sport- en kampeerartikelen 7,5 12,8
   Winkels in bloemen en planten 3,4 6,8
   Tuincentra 2,1 7,9
   Dierenwinkels 0,0 6,6

   Postorderbedrijven 16,3 6,7
*) =voorlopige cijfers
1) Met uitzondering van de apotheken
2) Meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking
3) Glas-, porcelein en aardewerk en overige huishoudelijke artikelen
4) Wit-, bruingoed, geluidsdragers en computers


