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De groothandelsomzet daalde in het derde kwartaal van 2014 

opnieuw, met bijna 3 procent. Hoewel deze daling groter is dan een 

kwartaal eerder zijn de groothandelaren positief over het vierde 

kwartaal. De daling komt deels door de gedaalde olieprijs die forse 

invloed heeft op de omzet van de oliehandelaren. Het aantal 

bedrijven dat failliet ging lag 30 procent lager dan een jaar eerder. 

De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal met ruim 

een procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit was vooral te 

danken aan meer export, iets hogere investeringen en  meer 

consumentenuitgaven. 

Kerncijfers groothandel en Nederlandse economie 

  2013   2014     

 % mutatie t.o.v. een jaar eerder III IV I II III 

omzet -2,9 -3,3 -2,6 -1,2 -2,6 

faillissementen 1) 283 228 217 192 196 

bbp  -0,6 1,0 0,0 1,1 1,1 

consumptie huishoudens -2,2 0,3 -1,0 0,2 0,6 

export Nederlands product 2,3 2,9 1,2 1,7 1,9 

wederuitvoer 2,4 -1,4 3,6 4,4 6,7 

Bron: CBS 1) betreft een absoluut aantal 
 

 

Totale groothandel 

Omzet blijft maar dalen 

De omzet van de groothandel is in het derde kwartaal van dit jaar 

met 2,6 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. 

Hiermee houdt de omzetdaling van de groothandel nu al zeven 

kwartalen aan. De omzetafname in de groothandel wordt vooral 

veroorzaakt door de slechte prestaties van de handelaren in olie en 

olieproducten en de groothandel in metalen en ertsen, en de 

scherpe daling van de olieprijzen. Iets minder slecht gaat het met de 

omzetten van de groothandel in landbouwproducten, voedings- en 

genotmiddelen en ICT-apparatuur. Twee branches onttrekken zich 

aan de malaise. De groothandelaren in non-foodconsumptie-

goederen konden in het derde kwartaal bijna 4 procent omzet 

bijschrijven, de handelaren die de industrie van nieuwe machines 

voorzien wonnen 2,4 procent aan omzet. 

Omzetontwikkeling groothandel 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Groothandelaren, positief gestemd ondanks omzetdaling 
 Totale groothandel: omzetdaling 2,6 procent 1

 Groothandel in consumentengoederen: wisselend beeld 3

 Groothandel in kapitaalgoederen: deels herstel 3

 Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen: zwaar omzetverlies 4

 Economisch beeld: Nederlandse economie groeit 4

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=a&D3=40-43,45-47&HD=141202-1402&HDR=T,G2&STB=G1
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Minder faillissementen 

Het aantal faillissementen in de groothandel kwam in het derde 

kwartaal op 196 uit. Dit is 30 procent minder dan in het derde 

kwartaal van 2013. De meeste faillissementen vielen bij de 

groothandel in non-foodconsumentengoederen: 50.  

Dit is ruim 40 procent minder dan de bijna 90 faillissementen in het 

derde kwartaal van 2013. 

 

In de voedings- en genotmiddelensector en bij de handelaren in ICT-

apparatuur stabiliseerde het aantal faillissementen op het niveau 

van het derde kwartaal vorig jaar. De grootste daling van het aantal 

faillissementen is vastgesteld voor de groothandel in machines voor 

de industrie. Hier halveerde het aantal faillissementen tot 24. 

Aantal faillissementen groothandel 

 

Statline: faillissementen 

 
 

Groothandelaren verwachten goed vierde kwartaal 

Ondernemers zijn positief gestemd over het vierde kwartaal van 

2014. Het merendeel van de groothandelaren verwacht dat de 

omzet zal toenemen ten opzichte van het derde kwartaal, mede 

door het aantrekken van de buitenlandse vraag. De beoordeling van 

de omzetontwikkeling, zowel in het binnen- als buitenland, is ook 

beter dan in het vierde kwartaal een jaar eerder. De ondernemers in 

de groothandel verwachten ook dat de waarde van de inkooporders 

zullen toenemen en dat het economisch klimaat iets gunstiger zal 

zijn dan in het derde kwartaal. Opvallend is dat er voor het eerst 

sinds het eerste kwartaal van 2012 weer een groei van het 

personeelsbestand wordt verwacht. 

Verwachtingen groothandel 

 

Statline: conjunctuurenquête 

 

Aantal vacatures stijgt verder 

Het aantal openstaande vacatures steeg in het derde kwartaal, met 

1,5 duizend, een groei van bijna 25 procent. 

 

In het derde kwartaal kwam het aantal ontstane vacatures uit op 

12 duizend en werden 11 duizend vacatures vervuld. Ook voor het 

vierde kwartaal is de verwachting dat, voor het eerst sinds bijna drie 

jaar, het personeelsbestand zal toenemen. 

Aantal vacatures groothandel 

 

Statline: vacatures 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=0&D3=182&D4=20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=20,34,43,63,94,129&D2=114&D3=l&D4=l&D5=a&HDR=G3,G2,T,G1&STB=G4&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80472NED&D1=0-1&D2=17&D3=65-68,70-73,75-78,80-83,85-87&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Groothandel in consumentengoederen 

Wisselend beeld 

Het beeld in de groothandel in consumentenartikelen  verschilt van 

branche tot branche. Zo steeg de omzet van groothandelaren in 

medische artikelen voor het zesde kwartaal op rij, maar daalde de 

omzet van de handelaren in wit- en bruingoed.  

Zuivelhandelaren zagen de omzet in het derde kwartaal een pas op 

de plaats maken. In de voorgaande kwartalen zat de 

omzetontwikkeling nog in de dubbele cijfers door prijsstijgingen. In 

de kleding en schoenenhandel werd evenals in de detailhandel 

minder omgezet. Handelaren in groente en fruit hadden ook te 

lijden onder een verminderde omzet. 

Omzetontwikkeling derde kwartaal 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Groothandel in kapitaalgoederen 

Geen herstel groothandel in ICT-apparatuur  

Ook in het derde kwartaal bleef het kwakkelen. De omzet van de 

groothandel in ICT-apparatuur nam ook dit kwartaal licht, met 

0,5 procent af. Deze krimp is niet in lijn met de omzetontwikkeling in 

de detailhandel. De winkels in computers en software plusten in het 

derde kwartaal vrij stevig.  

 

Het aantal faillissementen nam in het derde kwartaal af. Er gingen 

9 groothandelaren in computers failliet, een aantal minder dan de 

13 faillissementen van een jaar eerder. 

Omzetontwikkeling groothandel in ICT-apparatuur 

Statline: omzet groothandel 

 

Groothandel in industriemachines klimt uit dal 

In het derde kwartaal van 2014 verbeterde het investeringsklimaat. 

De orderportefeuille in de industrie trok aan  en het 

producentenvertrouwen nam verder toe.  

 

De omzet van de groothandel in industriemachines groeide met 

2,4 procent. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan de 

dalende trend van de afgelopen twee jaar. 

Omzetontwikkeling groothandel in industriemachines 

 

Statline: omzet groothandel 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=1-2,5,10,14,16-17&D3=40-43,45-47&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=1,14&D3=40-43,45-47&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=1,16&D3=40-43,45-47&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen 

Blijvend omzetverlies 

In het derde kwartaal van 2014 boekte de groothandel in 

grondstoffen, waaronder brandstoffen, bouwmaterialen, metalen en 

halffabricaten een fors omzetverlies. De omzet van de overig 

gespecialiseerde groothandel kromp met dik 11 procent, veel harder 

dan een jaar geleden. Door de aanhoudend dalende olieprijs kromp 

de omzet van de groothandel voor brandstoffen zeer fors. De omzet 

van de overig gespecialiseerde groothandel krimpt vanaf het eerste 

kwartaal van 2012 onophoudelijk. 

 
De groothandel in landbouwproducten deed het in het derde 

kwartaal van 2014 minder slecht. Na een jaar van omzetverliezen 

blijft de branche nu steken op een omzetkrimp van 0,8 procent, veel 

kleiner dan de verliezen in de voorgaande kwartalen. 

Omzetontwikkeling groothandel in grondstoffen e.d. 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Dalende olieprijs drukt op omzet  

Door de sterk gedaalde olieprijs daalde de omzet in de olie en 

steenkoolhandel in het derde kwartaal sterk, met bijna 19 procent. 

Het elfde  kwartaal op rij waarin de omzet afnam. 

Hoewel de bouwproductie in het derde kwartaal op een dieptepunt 

belandde, groeide de omzet van de groothandel bouwmaterialen 

met 0,9 procent. Detaillisten die bouwmaterialen verhandelden 

zagen hun omzet net zoveel groeien.  

De omzet van de groothandelaren in akkerbouwproducten herstelde 

niet geheel. In de bloemen- en plantenhandel groeide de omzet wel. 

Uiteindelijk kromp de omzet in de groothandel in 

landbouwproducten met 0,7 procent.  

De groothandel in chemische producten herstelde in het derde 

kwartaal. De omzet groeide licht met 0,6 procent. 

Omzetontwikkeling derde kwartaal 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Economisch beeld 

Nederlandse economie wederom gegroeid 

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2014 met 

ruim een procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. 

Hiermee werd de groei in het voorgaande kwartaal doorgezet. Dit 

was vooral te danken aan meer export, iets hogere investeringen en 

meer consumentenuitgaven. Zo groeide in het derde kwartaal zowel 

de uitvoer van het Nederlands product als de wederuitvoer. 

Daarnaast investeerden bedrijven vooral meer in machines, 

computers, software, onderzoek en ontwikkeling. Consumenten 

gaven vooral meer uit aan voeding en genotmiddelen, aan 

duurzame goederen (elektrische apparaten en woninginrichting) en 

aan diensten (huur, bezoek aan restaurant of kapper en kosten voor 

telefoon en verzekeringen). De overheidsconsumptie was nagenoeg 

gelijk aan die van vorig jaar. 

Bruto binnenlands product 

 

Statline: bbp 

 

 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=1-2,17&D3=40-43,45-47&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=1-4,17-18,20,l&D3=40-43,45-47&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82602NED&D1=64&D2=0-1&D3=75-97&HDR=G1&STB=T,G2&VW=T
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Colofon  

Tekst  sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 

 

 

 

Datum  8 december 2014 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van de cijfers zoals 

deze op 3 december 2014 beschikbaar waren. Mogelijk zijn er 

op het moment van lezen actuelere cijfers, deze kunt u 

vinden via de links onder de grafieken. 

– De cijfers zijn doorgaans niet seizoen gecorrigeerd. Indien dit 

wel het geval is staat dit aangegeven in de tekst/grafiek. 

 

Meer informatie 

CBS Infoservice: infoservice online 

Telefonisch (09.00-17.00): 088 5707070 

 

Media: 

CBS Persdienst:persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm

