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Persbericht 
Bescheiden groei omzet detailhandel 
In het eerste kwartaal van 2003 is de omzet van de detailhandel 1,9 procent 
hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de 
groei van de detailhandelsomzet minder sterk is dan vorig jaar. In het eerste 
kwartaal van 2002 nam de omzet nog met 3,6 procent toe in vergelijking met 
dezelfde periode een jaar eerder. Bij de winkels in non-foodartikelen groeiden 
de verkopen in het eerste kwartaal van 2003 minder dan bij de winkels in 
voedingsmiddelen.  

  

Omzetgroei non-foodsector 1,4 procent 
In de eerste drie maanden van 2003 hebben de winkels in non-food artikelen 
1,4 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. De groei 
ligt aanzienlijk lager dan de groei in het eerste kwartaal van 2002. De omzet 
nam in dat kwartaal met 3,6 procent toe.  

De omzet bij de winkels in voedings- en genotmiddelen is in het eerste 
kwartaal 2,6 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2002. Het eerste 
kwartaal vorig jaar kwam de omzetgroei bij winkels in voedingsmiddelen uit op 
4,2 procent.  

 

Omzet detailhandel in maart lager 
De omzet van de detailhandel is in maart 2003 met 0,6 procent afgenomen in 
vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Bij de winkels in voedingsmiddelen 
daalde de omzet iets meer dan 1 procent. De omzetdaling in maart is onder 
meer veroorzaakt doordat maart 2003 een minder gunstige samenstelling van 
het koopdagenpatroon heeft dan maart vorig jaar. Daar komt bij dat de 
aankopen voor Pasen dit jaar niet in maart vielen en vorig jaar wel. 

  

Huishouden winkelt voor 2 600 euro 

In totaal heeft de consument in het eerste kwartaal voor ongeveer 18,5 miljard 
euro gewinkeld. Dit is ruim 2 600 euro per huishouden. Hiervan is ongeveer   
1 600 euro besteed bij winkels in non-food artikelen en 1 000 euro bij 
supermarkten en speciaalzaken in voedingsmiddelen. 

 

Technische toelichting 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. 
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl w
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In verband met een nieuwe opzet van de maandstatistiek Detailhandel is op 
dit moment slechts een beperkt aantal gegevens beschikbaar. 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. Bij de 
beoordeling van de maandelijkse omzetverandering moet rekening worden 
gehouden met het verschil in koopdagen. Zo heeft maart 2003 een vrijdag 
minder, maar een maandag meer dan maart 2002.  

 
 
Omzetontwikkeling detailhandel 
 2003 1)    2002 1) 
  mrt. febr. jan. 1e kwart. jaar 

       in % t.o.v. een jaar eerder 

 
Detailhandel, totaal 2) 

Omzet -0,6 3,2 3,4 1,9 3,0

  Voedings- en genotmiddelenwinkels 

  Omzet -1,1 3,0 6,2 2,6 4,3

  Non-foodwinkels 

  Omzet -0,3 3,3 1,5 1,4 2,5
      
1) Voorlopige cijfers  
2) Met uitzondering van de apotheken en de reparatiebedrijven 

Bron: CBS 

 


